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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

  Din agenda săptămânii 

 

Luni, 4 iunie 2018 

 Conferința „Pregătirea rapoartelor de supraveghere pentru 
vârsta digitală” (Bruxelles-Belgia); 

 Conferința „Sesiuni de inovare: sisteme de asistență medicală 
și terapii viitoare” (Bruxelles-Belgia); 

 Dl Dimitris Avramopoulos, membru al Comisiei, responsabil 
cu migrația, afaceri interne și cetățenie, în dialog cu cetățenii (Luxemburg – 
Luxemburg); 

 

Luni – marţi, 4 – 5 iunie 2018 

 Cel de-al 13-lea Forum european privind energia nucleară 
(Bratislava, Slovacia); 

 Cel de-al 9-lea Forum anual privind Strategia UE pentru 
regiunea Mării Baltice (Tallin, Estonia). 

 Conferința FTA2018 – „Viitorul în formare” (Bruxelles-Belgia). 
 
 
 
 

Marţi - miercuri, 5 – 6 iunie 2018 

 Evenimentul „Zilele europene pentru dezvoltare 2018” 
(Bruxelles, Belgia). 

 

Marţi - joi, 5 – 7 iunie 2018 

 Conferința „Săptămâna politicii energiei durabile a UE 
(EUSEW) 2018” (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri, 6 iunie 2018 

 Prezentarea Raportului Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) pentru anul 2017 (Bruxelles, Belgia); 

 Conferința „Produse inovatoare bazate pe biocombustibili: 
investiții - impactul asupra mediului și perspective viitoare” (Bruxelles, 
Belgia). 

 

Joi, 7 iunie 2018 

 Dl Frans Timmermans, vicepreședinte, membru al Comisiei, 
responsabil pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de 
drept și Carta drepturilor fundamentale, în dialog cu cetățenii (Copenhaga - 
Danemarca).
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 4 iunie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui Paul Kagame, preşedintele 
Rwandei; 

 Va primi vizita oficială a dlui Daniel Gunther, preşedinte - 
ministru al land-ului Schleswig-Holstein; 

 Va primi vizita oficială a dlui Reinhard Silberberg, 
Reprezentantul permanent al Germaniei la UE. 

 

Marţi, 5 iunie 2018 

 Va deschide cea de-a 7-a Conferinţă anuală Tommaso Padoa-
Schioppa din cadrul Formului economic 2018, de la Bruxelles; 

 Va participa şi va avea o alocuţiune în cadrul evenimentului 
„Zilele europene pentru dezvoltare (EDD) 2018” alături de de membrii ai 
Comisiei : dl Frans Timmermans, prim-vice-preşedinte şi responsabil pentru 
o mai bună  legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta 
drepturilor fundamentale, dna Cecilia Malmstrom, responsabil pentru 
comerţ, dl Nevem Mimica, responsabil pentru cooperare internaţională şi 
dezvoltare şi dl Christos Stylianides, responsabil pentru ajutor umanitar şi 
gestionarea crizelor; 

 Va primi vizita oficială a dlui George Weah, preşedintele 
Liberiei; 

 Va primi vizita oficială cu dna Erna Solberg, prim-ministrul 
Norvegiei; 

 Va primi vizita oficială alături de dl Johannes Hahn, membru 
al Comisiei, responsabil pentru politica de vecinătate şi negocieri în vederea 
extinderii a dlui Milo Đukanović, preşedintele Muntenegrului. 

 

Miercuri, 6 iunie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Sebastian Kury, Cancelarul 
Austriei; 

 Va participa la un prânz de lucru cu membrii guvernului 
austriac, împreună cu membrii Colegiului comisarilor; 

 Va avea o întrevedere cu dl Volker Bouffier, preşedintele 
ministru al Land-ului Hesse; 

 Va avea o întrevedere cu dl Saulius Skvernelis, prim-ministrul 
Lituaniei. 

  

Vineri- sâmbătă, 8 - 9 iunie 2018 

 Se va afla la Charlevoix, Canada unde va participa la Summit-
ul G7 şi va avea o conferinţă de presă comună înaintea summit-ului 
împreună cu preşedintele Consiliului European, Dl Donald Tusk.
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei 

Europene, dna Federica Mogherini: 

 

Luni  4 iunie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui Milo Đukanović, preşedintele 
Muntenegrului. 

 

Marţi, 5 iunie 2018 
- Va participa alături de preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-

Claude Juncker şi de membrii ai Comisiei : dl Frans Timmermans, 
dna Cecilia Malmstrom, dl Nevem Mimica şi dl Christos 
Stylianides la evenimentul „Zilele europene pentru dezvoltare” 
(EDD) 2018, la Bruxelles. 
 

Miercuri, 6 iunie 2018  

 Va participa la întâlnirea Grupului Global Tech, la Bruxelles.  
 

Joi, 7 iunie 2018 
- Va participa la un simpozion al Agenţiei Europene de apărare, la 

Bruxelles; 
- Va primi vizita oficială a dlui Bujar Osmani, viceprim-ministru 

pentru afaceri europene din Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 4 -10 iunie  a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul grupurilor și comisiilor parlamentare , la Bruxelles– Belgia.   

 Facebook / abuz de date. În urma întâlnirii din 22 mai a.c., dintre fundatorul rețelei de socializare Facebook, dl Mark Zuckerberg și conducerea 
politică a Parlamentului European, deputații europeni vor dezbate, în cadrul unei audieri, în data de 4 iunie a.c., organizată de Comisia pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (LIBE), modul în care vor proteja datele personale și vor împiedica utilizarea ilegală a  acestor informații colectate într-un sistem public. 
La audiere vor participa și reprezentanți ai comisiilor afaceri constituționale (AFCO), industrie, cercetare și energie (ITRE) și afaceri juridice (JURI).   

 Pachetul pentru mobilitate. Comisia pentru transport și turism (TRAN) va dezbate și vota, în data de 4 iunie a.c.,  amendamentele la regulamentul 
care vizează cerințele minime privind timpul maxim de conducere zilnic și săptămânal, pauzele minime și perioadele de odihnă zilnice și săptămânale, precum și 
regulamentul privind poziționarea prin tahografe, precum și cerințele de punere în aplicare și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier. Voturile exprimate vor deschide calea negocierilor interinstituționale.  

 Uniunea digitală.  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) va dezbate și adopta, în data de 4 iunie a.c., un proiect de 
raport privind libera circulație a datelor non-personale în Uniunea Europeană. Propunerea interzice statelor membre să impună restricții teritoriale nejustificate 
în ceea ce privește prelucrarea datelor non-personale în UE. Acest lucru ar reduce birocrația și ar elimina barierele inutile pentru întreprinderi. Autorizarea 
pesticidelor. Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (PEST) va analiza, în data de 7 iunie a.c., avizul Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA) cu privire la rapoartele de evaluare și la clasificarea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a activelor, cu 
reprezentanți ai ambelor agenții. 

 Premiul Saharov. Deputații europeni din cadrul comisiilor pentru afaceri externe (AFET), drepturile omului (DROI) și dezvoltare (DEVE) vor sublinia 
angajamentul UE față de drepturile omului în cadrul dezbaterilor, din data de 4 și 5 iunie a.c., cu experți la nivel înalt, și vort participa la expoziția tematică  „Ei 
apără libertățile noastre - 30 de ani de la Premiul Saharov pentru libertatea de gândire”. Vor participa la eveniment laureații ai Premiului Saharov sau 
reprezentanți ai lor.  

 Pregătiri pentru plen. Grupurile politice se vor pregăti pentru dezbaterile și voturile pe care le vor acorda în plenul, din luna iunie. Printre 
subiectele de pe ordinea de zi se vor afla Summit-ului UE, Acordul nuclear cu  Iranul, componența Parlamentului European și al redistribuirii locurilor după 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148008/draft-programme-facebook-hearing.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/30-years.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180528RES04407/20180528RES04407.pdf
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alegerile europene de anul viitor, securitatea cibernetică și relaţiile UE-NATO. De asemenea, vor dezbate asupra „Viitorului Europei” cu dl Mark Rutte, prim 
ministru al Olandei.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 5 iunie 2018  

 Va susține discursul de deschidere de la evenimentul „Zilele 
europene ale dezvoltării (Tour & Taxis)”; 

 Întrevedere cu dl Paul Kagame, președintele Rwandei; 

 Întâlnire cu dl Volker Bouffier, președinte al landului Hessen 
– Germania; 

 Întrevedere cu dl Mahamadou Issoufou, președintele 
Republicii  Niger; 

 Întrevedere cu dl George Weah, președintele Republicii 
Liberia;  

 

 

 Întrevedere cu dl Milo Đukanović, președintele 
Muntenegrului.  

 

Miercuri, 6 iunie 2018 – Munchen, Germania  

 Va participa la evenimentul  „Zile de studiu ale grupului PPE”. 

 

Joi, 7 iunie 2018  

 Va participa la Conferința președinților. 
 

 

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

 

Luni, 4 iunie 2018 

 Vizita unei delegații a Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Reprezentanților olandezi (Tweede Kamer) la Parlamentul European (Bruxelles 
– Belgia). 

 

Joi, 7 iunie 2018  

 Vizita secretariatului COSAC la Parlamentul austriac (Viena – Austria). 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

   CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Duminică – marţi,  3 – 5 iunie 2018 

 Reuniunea informală a miniştrilor agriculturii, la Sofia, Bulgaria. 

Luni - Marți, 4 - 5 iunie 2018 

 Reuniunea Consiliului justiție și afaceri interne, la Luxemburg. 

Joi, 7 iunie 2018  

 Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicații și energie (Transporturi),  Luxemburg. 

Vineri, 8 iunie 2018 

 Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicații și energie (Telecomunicații),  Luxemburg. 

Vineri - Sâmbătă,  8 - 9 iunie 2018  

 Summit-ul G7, la Charlevoix, Canada. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

 

Marți, 5 iunie 2018 

 Întrevedere cu dl Milo Đukanović, președintele Muntenegrului; 

 Întrevedere cu dl Mário Centeno, președintele Eurogrupului; 

 Întâlnire cu dna  Erna Solberg, prim-ministru al Norvegiei.  
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