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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 22 octombrie 2018 

- Dl Julian King, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru Uniunea securităţii va efectua o vizită la Bucureşti unde se va întâlni 
cu dna Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne din România, cu dl 
Sebastian Costea şi  cu dl Nicolae Popa, secretari de stat în cadrul 
Ministerului Justiţiei şi cu dl Ion Oprișor, consilier prezidenţial în cadrul 
Departamentului securităţii naţionale. 

 

Marţi, 23 octombrie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Conferința privind noile reglementări europene în materia 
regimurilor matrimoniale și efectele patrimoniale ale parteneriatelor 
înregistrate (Bruxelles, Belgia). 

 

 

Miercuri, 24 octombrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru politica regională, va susţine un discurs în cadrul Reuniunii V4 
(Grupul de la Vișegrad) şi va avea o întrevedere cu dl Richard Raši, Vice-
prim-ministru al Republicii Slovace (Bratislava, Slovacia). 

 

Miercuri - joi, 24 - 25 octombrie 2018 

- Conferința privind securitatea internetului obiectelor (IoT), 
organizată de Oficiul European de Poliție (EUROPOL) și Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) va avea loc 
la  Haga, Regatul Țărilor de Jos. 

 

Joi - vineri, 25 - 26 octombrie 2018 

- Conferința cu titlul: „Cercetarea de frontieră și inteligența 
artificială” (Bruxelles, Belgia).  
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 22 octombrie 2018  

- Va avea întâlniri cu dl Frank Engel, membru al Parlamentului 
European, cu dl Christophe Hansen, membru al Parlamentului European şi  
cu Joseph Daul, președintele Partidului Popular European (PPE) și cu dl 
Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European. 

Marţi, 23 octombrie 2018 

- Va conduce dezbaterea privind Viitorul Europei din cadrul 
şedinţei plenare a Parlamentului European la care a fost invitat dl Klaus 
Iohannis, preşedintele României (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 24 octombrie 2018  

- Va primi vizita dlui Iván Duque, preşedintele Columbiei. 

 

Joi, 25 octombrie 2018  

- Aflat în vizită oficială, va avea o întrevedere cu dl Beji Caid 
Essebsi, preşedintele Tunisiei (Tunis); 

- Va avea o întrevedere cu dl Mohammed Ennaceur, 
preşedintele Adunării Reprezentanţilor Poporului din Tunisia şi 

-  va susţine o alocuţiune în cadrul plenului Adunării. 

Vineri, 26 octombrie 2018  

- Va avea o întrevedere cu dl Yousef Ched, șeful guvernului din 
Tunisia (Tunis, Tunisia); 

- Va avea o întâlnire cu reprezentanții societății civile din 
Tunisia.  

 

 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Marți, 23 octombrie 2018 

- Va susține un discurs în plenul Parlamentului European privind situația din Marea Azov, la Strasbourg, Franța. 

Miercuri, 24 octombrie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Iván Duque Márquez, președintele Columbiei, la Bruxelles. 

Joi, 25 octombrie 2018 

- Va susține un discurs în cadrul sesiunii plenare a Comisiei Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană (COMECE), la Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 22 – 28 octombrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, la Strasbourg – 
Franța.  

 Rezultatele Consiliului UE. Deputații europeni vor evalua, în 23 octombrie a.c., rezultatul reuniunii din 17-18 octombrie a.c., în prezența dlui 
președintele Donald Tusk.  

 Dezbaterea despre Viitorul Europei.  Președintele României, Klaus Iohannis, este cel de-al 11-lea invitat care va dezbate, în 23 octombrie a.c.,  
„Viitorul Europei” cu deputații europeni și cu președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker.  

 Bugetul Uniunii Europene 2019. Deputații europeni își vor confirma, în 22 și 23 octombrie a.c., poziția de negociere pentru bugetul anului următor, 
înainte de a începe discuțiile cu Consiliul. Deputații vor solicita ca bugetul să se concentreze pe Programul Erasmus+, combaterea șomajului și migrației în rândul 
tinerilor, cercetare, investiții în infrastructură și protecția  climei.    

 Interzicerea materialelor plastice. În contextul în care materialele plastice constituie 80-85% din gunoiul marin și prezintă o amenințare majoră 
pentru biodiversitatea marină și de coastă, Parlamentul European va dezbate și vota, în 22 și 24 octombrie a.c., reducerea impactului anumitor produse din 
plastic asupra mediului. O serie de produse de unică folosință, cum ar fi tacâmurile, farfuriile, paiele pentru băut, paletele pentru amestecat și bețișoarele 
pentru urechi, precum și baloanele nu se vor mai comercializa pe piață în UE, începând cu anul 2021.   

 Apa de băut. Deputații europeni vor dezbate și vota, în 22 și 23 octombrie a.c., o propunere de directivă prin care se urmărește protejarea 
sănătății umane de efectele adverse ale oricărei contaminări a apei destinate consumului, asigurându-se că apa este sănătoasă și curată; de asemenea, este 
promovat accesul universal la apa destinată consumului uman, și se dorește înăsprirea limitelor maxime pentru anumiți poluanți. Prin aceeași propunere de 
directivă se recomandă construirea unor fântâni cu apă gratuită - acolo unde este posibil, și furnizarea de apă de la robinet gratuit, sau cu o taxă de serviciu - în 
restaurante, cantine și servicii de catering.  

 Facebook-Cambridge Analytica. Deputații europeni vor discuta în 23 și 25 octombrie a.c., despre modul în care au fost folosite datele utilizatorilor 
Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor, și îndeamnă conducerea Facebook să permită EUbodies să efectueze un audit 
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complet care să evalueze situația la zi. De asemenea, se vor solicita măsuri stricte pentru prevenirea manipulării alegerilor pe platformele sociale și se vor institui 
o serie acțiuni pentru actualizarea normelor UE în materie de concurență, cu scopul de a reflecta realitatea digitală.  

 Taxele rutiere. Deputații europeni vor dezbate, în 24 și 25 octombrie a.c., noile norme ale UE privind taxele rutiere, care vor obliga țările din  
Uniune să impună taxe de utilizare a drumurilor cu scopul de a face trecerea la tarifarea bazată pe distanțe.   

 2018 Premiul Saharov. Președintele Parlamentului, dl Antonio Tajani, și liderii grupurilor politice (Conferința președinților) vor selecta, în 25 
octombrie a.c., laureatul din acest an. Premiul va fi decernat, într-o ceremonie oficială, în cadrul ședinței plenare din 12 decembrie 2018 de la Strasbourg.   

 

 Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Luni, 22 octombrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului.  

 

Marți, 23 octombrie 2018 

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Klaus Iohannis, președintele României; 

 Va prezida lucrările plenului PE la dezbaterile privind „Viitorul Europei” și dezbaterea la care a fost invitat  dl Klaus Iohannis, președintele 
României, după care vor participa la declarații comune de presă și un prânz de lucru; 

 Va participa la deschiderea expoziției "Cehoslovacia - 100 de ani”;  

 Se va întâlni cu dl Lambert van Nistelrooij (PPE); 

 Se va întâlni cu dl  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE);  

 Va participa la dezvelirea unui portret al jurnalistei Daphne Caruana Galiziain, în sala de presă a PE de la Strasbourg, pentru a comemora, 1 an de 
la asasinarea acesteia;  

 Se va întâlni cu dl  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). 

 

Miercuri, 24 octombrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterile privind concluziile reuniunii Consiliului European din 17 și 18 octombrie 2018;  
 Se va întâlni cu dna Anna Maria Corazza Bildt (PPE) și cu dna Elisabeth Morin-Chartier (PPE);  
 Va participa la prezentarea raportului anual al Curții de Conturi Europene de către președintele Klaus-Heiner Lehne; 

 Va participa la semnarea memorandumului privind structura Eurometropolei; 

 Se va întâlni cu dna Catherine Bearder (ALDE); 

 Se va întâlni cu dl Heinz K. Becker (PPE). 

 

Joi, 25 octombrie 2018 

 Va participa la Conferința Președinților.  
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Din agenda săptămânii în curs: 

 

Marți - joi, 23 - 25 octombrie 2018 

 Reuniunea bianuală a Agenției Europene pentru Dezvoltarea Educației Speciale (Viena, Austria). 

 

Miercuri - joi, 24 - 25 octombrie 2018 

 Forumul de Securitate de la Varșovia (Polonia). 

 

Miercuri - sâmbătă, 24 - 27 octombrie 2018 

 Conferința cu tema: „Calitatea în procesul de învățare prin comparaţie şi schimb de informaţii” (Austria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk  

 

Miercuri, 24 octombrie 2018  

 

- Va informa plenul Parlamentului European cu privire la rezultatele Consiliului European din 17-18 octombrie 2018; 

- Va avea o întrevedere cu dl Iván Duque, președintele Columbiei. 
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