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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii 

Marţi, 29 mai 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, va participa la deschiderea expoziţiei aniversare a politicii 
de coeziune, în Parlamentul European (Strasbourg, Franţa).  

Miercuri, 30 mai 2018 

 Dna Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, va avea o întâlnire cu dl Vazil Hudák, vicepreședinte al Băncii 
Europene de Investiții (BEI) - (Strasbourg, Franţa).  

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni - miercuri, 28 - 30 mai 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Joseph Daul, preşedintele Partidului 
Popular European (PPE), şi cu dl Manfred Weber, preşedintele Grupului PPE 
din Parlamentul European. De asemenea, va avea o întâlnire cu dl  David 
Casa, membru al Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) 
din Parlamentul European  (Strasbourg, Franţa). 

Marţi, 29 mai 2018 

 Va participa la o şedinţa solemnă a Parlamentului European 
cu ocazia alocuţiunii dlui Alpha Condé, preşedintele Republicii Guineea. De 

asemenea, va participa la un dineu organizat de dl Antonio Tajani, 
preşedintele Parlamentului European, în onoarea dlui Xavier Bettel, prim-
ministrul Luxemburgului (Strasbourg, Franţa). 

Miercuri, 30 mai 2018 

 Va participa la dezbaterea privind „Viitorul Europei” în cadrul 
plenului Parlamentului European cu dl Xavier Bettel, prim-ministrul 
Luxemburgului. De asemenea, va participa la şedinţa solemnă a 
Parlamentului European organizată cu ocazia vizitei dlui Juan Manuel Santos 
Calderón, președintele Republicii Columbia (Strasbourg, Franţa). 
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Joi, 31 mai 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Hervé Morin, președintele 
Consiliului Regional al Normandiei (Strasbourg, Franţa);  

 Va susţine un discurs în cadrul Conferinţei „Relansarea 
Europei – acum!” (Bruxelles, Belgia).   

Vineri, 1 iunie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Wang Yi, consilier de stat și 
ministru al afacerilor europene din Republica Populară Chineză. 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/  

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini: 

 

 

Joi, 31 mai 2018 

 Va participa la evenimentul cu tema „Soluționarea 
conflictelor în Secolul XXI: cazul Columbia", la Bruxelles;  

 Va primi vizita oficială a dlui Niels Annen, ministrul de stat al 
Ministerului federal de externe al Germaniei;  

 Va primi vizita oficială a delegației Comisiei pentru negocieri 
cu Siria.  

Vineri, 1 iunie 2018  

  Va co-prezida „Dialogul strategic la nivel înalt UE-China”, la 
Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 28 mai – 3 iunie  a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul plenului parlamentului, la Strasbourg – Franța.   

 Detașarea lucrătorilor. Parlamentul European urmează să 
dezbată și să aprobe noi norme pentru a asigura condiții egale de plată și de 
muncă pentru lucrătorii detașați temporar într-o altă țară a UE, în data de 
29 mai a.c. După 18 luni, toate regulile privind condițiile de muncă din țara 
gazdă se vor aplica și lucrătorilor detașați. Cheltuielile de călătorie și de 
cazare ar trebui să fie plătite de angajator și să nu fie deduse din salariile 
angajaților, în conformitate cu normele revizuite, care au fost aprobate în 
mod informal de către negociatorii Parlamentului și ai Consiliului în luna 
martie a.c. 

 Gaza/ Ierusalim/ SUA. Deputații europeni vor dezbate în data 
de 29 mai a.c., situația din fâșia din Gaza și din Ierusalim împreună cu  șeful 
politicii externe a UE, dna Federica Mogherini. De asemenea,împreună cu  
dna Cecilia Malmström, comisarul european responsabil pentru comerț, vor 
fi dezbătute problemele legate de taxele suplimentare din SUA privind oțelul 
și aluminiu importat, precum și răspunsul UE despre protecția industriei și a 
locurilor de muncă.  

 Bugetul UE după 2020. Deputații europeni vor dezbate și vor 
vota, în 30 mai a.c., un proiect de rezoluție care vizează opiniile cu privire la 
recenta propunere a Comisiei Europene pentru următorul buget pe termen 
lung al UE (2021-2027). Se așteaptă o opunere în ceea ce privește planurile 
Comisiei Europene de a reduce cheltuielile privind politica agricolă comună 
(PAC) și politica de coeziune.  

 Costul non-Schengen. În primul lor raport anual privind 
situația din spațiul Schengen, deputații europeni condamnă reintroducerea 
temporară a controalelor la frontierele interne și construirea barierelor 
fizice, inclusiv a gardurilor, între statele membre. Costul estimat de a nu 
aplica schema Schengen pentru toate țările, pe parcursul a 2 ani, variază 
între 25 și 50 miliarde de euro. În data de 30 mai a.c., este programată o 
conferință de presă pe acest subiect. 

  Dezbatere despre Viitorul Europei. Dl Xavier Bettel, prim-
ministru al Luxemburgului, va fi al șaselea lider UE care va dezbate despre 
„Viitorul Europei” împreună cu deputații europeni și cu președintele 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în data de 30 mai a.c. 

 Instrumente de protecție comercială. UE ar putea să combată 
efectiv dumpingul ecologic și social și să-și protejeze mai bine locurile de 
muncă datorită unui proiect de lege care va fi dezbătut în data de 29 mai 
a.c.,  și supus la vot în 30 mai a.c. Investigațiile privind cazurile antidumping 
ar fi mai scurte și ar implica sindicatele. De asemenea, va fi creat un birou de 
asistență pentru statele membre. 

 Ședințe solemne. Dl Alpha Condé, președintele Republicii 
Guineea, și dl Juan Manuel Santos, președintele Republicii Columbia vor fi 
prezenți în Parlamentul European în cadrul unor vizite oficiale, prilej cu care 
se vor adresa plenului PE în data de 29 și 30 mai a.c. După sesiunile solemne, 
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cei doi președinți, împreună cu președintele PE, dl Antonoi Tajani, vor face 
declarații de presă.  

 Evenimentul european pentru tineret 2018 (EYE). În zilele de 1 
și 2 iunie a.c., peste 8.000 de tineri, cu vârste între 16 și 30 de ani, se vor 
întâlni, la sediul Parlamentului European - Strasbourg, pentru a discuta 

opiniile și ideile lor despre viitorul Europei, și vor participa la aproximativ 
400 de activități. Președintele Parlamentului European va deschide cea de-a 
treia ediție a evenimentului EYE 2018. Totodată, mai mult de 50 de deputați 
europeni vor participa la ateliere și dezbateri în timpul evenimentului. 

  

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 29 mai 2018 - Strasbourg 

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Alpha Condé, președintele 
Republicii Guineea; 

 Va participa la lucrările plenului cu prilejul sesiunii solemne a 
vizitei oficiale a dlui Alpha Conde, președintele Republicii Guineea, care va 
susține un discurs;  

 Va participa la o conferința de presă privind fenomenul de 
stalking1 - urmărirea infracțiunilor și protecția victimelor în UE.  

 

Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg 

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Xavier Bettel, prim-
ministru al Luxemburgului; 

 Va participa la lucrările plenului cu prilejul dezbaterii 
susținută de e cu dl Xavier Bettel, prim-ministru al Luxemburgului privind 
Viitorul Europei;  

 Va participa la o întâlnire bilaterală cu dl  Juan Manuel 
Santos, președintele Republicii Columbia;   

                                                 
1 Stalking-ul este o atenție nedorită sau obsesivă a unui individ sau a unui grup față 

de o altă persoană. Condițiile de urmărire sunt legate de hărțuire și intimidare și pot include 
urmărirea victimei în persoană sau monitorizarea acesteia. Termenul de urmărire este 
folosit cu definiții diferite în psihiatrie și psihologie, precum și în unele jurisdicții, ca termen 
pentru o infracțiune. Conform unui raport din anul 2002 al Centrului Național al Victimelor 
Crimei din S.U.A., „practic, orice contact nedorit între două persoane care comunică, direct 
sau indirect, și care este considerat ca o amenințare sau că ar induce victimei o stare de 
frică - poate fi considerat urmărire”, deși practica standard este, de obicei, oarecum mai 
strictă. 

 Va avea scurtă întâlnire cu președintele Columbiei și cu 
președinții grupurilor politice ale Parlamentului European;   

 Va participa la lucrările plenului cu prilejul sesiunii solemne a 
vizitei oficiale a dlui Juan Manuel Santos, președintele Republicii Columbia;  

 Va susține un discurs la evenimentul „Investiția în tinerii 
cercetători, modelarea viitorului Europei”.  

 

Joi, 30 mai 2018 - Strasbourg 

 Va participa la Conferința președinților. 
 

Vineri, 1 iunie 2018 – Strasbourg 

 Va participa la ceremonia de deschidere a Evenimentului 
european pentru tineret - EYE 2018, unde va susține un discurs;   

 Va trece în revistă atelierele, panelurile și performanțele 
artistice care se vor desfășura în cadrul evenimentului EYE 2018 din PE. 
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Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

 

Joi - vineri, 31 mai – 1 iunie 2018 

 Seminarul ECPRD cu tema „Cum este organizat începutul unui mandat electoral?” (domeniu de interes practica și procedura parlamentară) 
(Berlin, Germania).   
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

   CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni,  28 mai 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Bruxelles, 
Belgia).  

Luni - Marți,  28 - 29 mai 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru competitivitate (Bruxelles, 
Belgia). 

 

Marți, 29 mai 2018 

 Evenimentul cu tema: „Incluziunea romilor — Unde ne aflăm 
și încotro ne îndreptăm?” (Sofia, Bulgaria). 

 

Miercuri, 30 mai 2018 

 Conferința internațională privind: „Produsul paneuropean de 
pensii personale (PEPP)” (Sofia, Bulgaria). 

 

 

 

 

 

 

Joi, 31 mai 2018 

 Ziua europeană în domeniul concurenței (Sofia, Bulgaria). 
 

Joi - vineri, 31 mai – 1 iunie 2018 

 Conferința anuală privind migrația (Sofia, Bulgaria); 

 Conferința la nivel înalt cu tema: „Cercetarea, inovarea și 
cooperarea industrială în interesul apărării și securității europene comune” 
(Plovdiv, Bulgaria); 

 Ziua maritimă europeană (Burgas, Bulgaria). 
 

Duminică – marţi,  3 – 5 iunie 2018 

 Reuniunea informală a miniştrilor agriculturii (Sofia, Bulgaria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Joi, 31 mai 2018  

 Prezentarea scrisorilor de acreditare ale ambasadorilor; 

 Întâlnire cu președintele Columbiei, dl Juan Manuel Santos Calderón. 
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