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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 9 aprilie 2018 

 Dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte şi comisar european responsabil pentru o mai bună legiferare, relaţii instituţionale, statul de drept şi 
Carta drepturilor fundamentale, se va afla în vizită oficială la Varşovia, Polonia, unde va avea întâlniri cu dl  Mateusz Morawiecki, prim-ministrul Poloniei, dl Jacek 
Czaputowicz, ministrul de afaceri externe, dna Julia Przyłębska, preşedintele Curţii Constituţionale şi dna Małgorzata Gersdorf, prim-preşedinte al Curţii 
Supreme. 

 

Marți, 10 aprilie 2018 

 Dl Andrus Ansip, comisar european responsabil pentru piaţa unică digitală, va susţine un discurs în cadrul evenimentului „Ziua digitală 2018”, 
organizat de Comisia Europeană şi Preşedinţia Bulgară a Consiliuluiui UE care va avea loc la Bruxelles.  

 

Miercuri, 11 aprilie 2018 

 Dl Vytenis Andriukaitis, comisar european responsabil pentru sănătate şi siguranţă alimentară, va primi vizita oficială a dnei Sorina Pintea, 
ministrul sănătăţii din România. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018
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 Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională, va avea întâlniri cu membrii Consiliului de conducere ai Băncii 
Europene pentru investiţii (EIB), la Luxemburg. 

 

Joi,12 aprilie 2018 

 Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională, va avea o întrevedere cu dl Camille Gira, secretar de stat pentru 
dezvoltare durabilă şi infrastructură din Luxemburg. 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 9 aprilie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui Guy Verhofstadt, preşedintele Grupului Alianţei liberalilor şi democraţilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul 
European; 

  Va primi vizita oficială a dlui François de Rugy, preşedintele Adunării Naţionale Franceze. 

 

Marţi, 10 aprilie 2018 

 Se va afla în Gransee, Germania, unde va participa la o reuniune guvernamentală (Kabinettklausur). 

 

Joi, 12 aprilie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui Sooronbay Jeenbekov, preşedintele  Kârgâzstanului; 

 Va primi vizita oficială a dlui Peter Pellegrini, prim-ministrul Slovaciei. 

 

Vineri, 13 martie 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Heiko Maas, ministrul de afaceri externe al Germaniei. 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

Joi, 12 aprilie 2018 

- Va primi vizita oficială a Şeicului Rached Ghannouchi, liderul partidului politic Ennahdha din Tunisia; 

- Va  primi vizita oficială a dlui Sooronbay Jeenbekov, preşedintele Kârgâzstanului; 

- Va avea o întrevedere cu dl Didier Reynders, viceprim-ministru şi ministrul pentru afaceri externe şi europene din Belgia, la Bruxelles. 

 

Vineri, 13 aprilie 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Winston Peters, ministrul pentru afaceri externe al Noii Zeelande; 

- Va primi vizita oficială a dlui Heiko Maas, ministrul pentru afaceri externe al Germaniei. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna  9-15 aprilie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles- Belgia.   

 

 Acordul nuclear cu Iran. O audiere publică cu tema „Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA): opțiunile strategice ale UE în cazul retragerii 
certificării de către SUA” din acordul nuclear cu Iran, încheiat în 2015, va avea loc la Comisia pentru afaceri externe (AFET), în data de 12 aprilie a.c. Deputații 
europeni intenționează să evalueze situația actuală a punerii în aplicare a JCPOA și să discute cu experții din grupurile de reflecție care vor fi opțiunile de politică 
ale UE.  

 Ungaria. În data de 12 aprilie a.c., la Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va avea loc un schimb de opinii1 asupra situației 
din Ungaria referitor la evaluarea ipostazei Ungariei  de a fi expusă riscului unei încălcări grave a valorilor UE. Aprecierea poziției Parlamentului de a fi încredințat 
că ar trebui să ceară Consiliului să acționeze în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE. De asemenea, se va discuta despre 
punerea în aplicare, în Republica Bulgaria și în România, a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen cu privire la Sistemul de Informații Schengen2 și despre 
procedura comună în materie de protecție internațională în Uniune3. 

 Pregătiri pentru plen. Grupurile politice se vor pregăti pentru dezbaterile și voturile din plenul sesiunii care va avea loc în perioada 16-19 aprilie 
a.c., la Strasbourg, în special pentru dezbaterea despre Viitorul Europei,  la care va fi invitat președintele francez Emmanuel Macron, precum și despre 
”sănătatea Europei”. Deputații europeni vor aproba elaborarea unui set de noi norme, printre altele, privind stimularea reciclării deșeurilor, a obiectivelor 
obligatorii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, a unor norme de prevenire a spălării banilor și a fluxurilor financiare către teroriști, etichetarea 
alimentelor ecologice, nevoia instituirii unor reguli mai stricte de aprobare a autovehiculelor și stimulentelor pentru a spori eficiența energetică a clădirilor. 

                                                 
1 2017/2131(INL) 
22018/0802(CNS)   
3 COM(2016)0467 - 2016/0224(COD)  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/AFET/AFET(2018)0412_1/sitt-7830337
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/LIBE/LIBE(2018)0412_1/sitt-7827633
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De asemenea, vor fi discutate și votate proiectele de rezoluții finale privind protecția jurnaliștilor de investigație (după uciderea lui Ján Kuciak), pluralismul 
mass-media și libertatea presei.  

 

Din agenda Preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani  

 

Marți, 9 aprilie 2018   

 Va participa la expoziția dedicată persoanelor cu autism – ”Barierele de piață pentru autism”;  

 Va avea o întâlnire cu membrii juriului pentru Premiul European pentru Tineret  - Charlemagne.  
 

Miercuri, 10 aprilie 2018  - Madrid 

 Va susține un discurs cu prilejul acordării „PREMIO NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 2018”, care îi va fi decernat în acest an președintelui 
Parlamentului European. 

 

Joi, 12 aprilie 2018   

 Va participa la Conferința președinților; 

 Va avea o întrevedere cu dl Sooronbay Jeenbekov, președintele Republicii Kârgâzstan. 
 

Vineri, 13 aprilie 2018  - Germania 

 Va avea o întrevedere cu dl Armin Laschet, ministru-președinte al Landului Renania de Nord - Westphalia;  

 Întâlnire cu membrii Consiliului de administrație de la Bochum Christuskirche4;  

 Va susține un discurs la evenimentul Herausforderung Zukunft – Confruntarea cu viitorul. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Christuskirche Bochum este o biserică protestantă din Bochum, un memorial împotriva războiului. Acesta este situat în imediata apropiere a primăriei din Bochum. Există și alte biserici în 
Bochum cu acest nume, cum ar fi în districtele Langendreer, Linden, Gerthe și Günnigfeld. 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A  

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Joi, 12 aprilie 2018 

 Consiliul afaceri generale pe tema coeziunii( Luxemburg); 

 

Dimensiunea parlamentară: 

     Conferința digitală SHE 2018: introducerea unei suflu feminin în lumea tehnologiei şi a inovării, la Sofia, Bulgaria; 
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