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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 12 noiembrie 2018 

 Masă rotundă cu tema „Arhitectura ecologică a politicii agricole comune” (PAC).. Dl Phil Hogan, membru al Comisiei Europene, responsabil 
pentru agricultură și dezvoltare rurală, în cooperare cu Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, organizează discuții cu privire la noile propuneri 
referitoare la politica agricolă comună (PAC) (Bruxelles – Belgia).  

Luni - marţi, 12 - 13 noiembrie 2018 

 Conferința privind personalul casnic, securitatea și sănătatea în muncă (Bruxelles - Belgia). 

Miercuri - joi, 14 - 15 noiembrie 2018 

 Conferința Platformei lider pentru profesionişti în domeniul ajutorului umanitar (AidEx) 2018 de la Bruxelles cu tema: „Revoluția în era digitală: 
garantarea unui viitor pentru toți. Cum pot tehnologiile să contribuie la crearea unui  impact social pozitiv?” 

Joi, 15 noiembrie 2018 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională, va avea o întâlnire cu dl Kostas Bakoyuan, guvernatorul 
regiunii Greciei Centrale (Bruxelles, Belgia).  

Vineri, 16 noiembrie 2018 

 Dna Corina Creţu va avea o întâlnire cu dna Maimunah Mohd Sharif, director executiv al Programului ONU pentru Aşezări Umane (UN-Habitat). 

 

https://www.aid-expo.com/about
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 12 noiembrie 2018  

 Va susţine un discurs în cadrul Summit-ului economic organizat de cotidianul Süddeutsche Zeitung (Berlin - Germania); 

 Va avea o întâlnire cu dna Angela Merkel, cancelarul Germaniei, în cadrul unui prânz de lucru (Berlin - Germania); 

 Va avea întâlniri cu dl Joseph Daul, preşedintele Partidului Popular European (PPE) şi cu dl Mandred Weber, preşedintele Grupului PPE din Parlamentul 
European. 

Marţi, 13 noiembrie 2018 

 Va participa la dezbaterea privind „Viitorul Europei”, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului European, la care dna Angela Merkel, cancelarul 
Germaniei,  își va exprima punctul său de vedere în legătură cu această temă.  

 Va participa la evenimentul organizat de dl Luca Visentini, secretar general al Confederaţiei europene a sindicatelor, cu ocazia primei aniversării a 
Pilonului european al drepturilor sociale. 

Miercuri, 14 noiembrie 2018  

 Va participa la şedinţa oficială a Parlamentului European organizată cu ocazia vizitei dlui Cyril Ramaphosa, preşedintele Africii de Sud. 

Joi, 15 noiembrie 2018  

 Va participa la Summit-ul UE-Africa de Sud, alături de dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, şi de dl Cyril Ramaphosa, preşedintele Africii de 
Sud. 

Vineri, 16 noiembrie 2018  

 Va primi vizita dlui Andrej Babiš, prim-ministru al Republicii Cehe; 

 Va primi vizita dlui Arno Kompatscher, şef de guvern al provinciei autonome Bolzano – Tirolul de Sud.  
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Din agenda Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei 

Europene, dna Federica Mogherini 

 

Luni, 12 noiembrie 2018 

 Va coprezida cea de a II-a reuniune UE-Algeria pentru dialog informal la nivel înalt având ca temă securitatea regională şi lupta împotriva terorismului 
(Alger – Algeria); 

 Va avea întrevederi cu membrii guvernului din Algeria. 

 

Marți, 13 noiembrie 2018 

 Va participa la Conferința pentru Libia (Palermo – Italia). 

 

Miercuri, 14 noiembrie 2018 

 Va prezida cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de stabilizare şi asociere UE-Albania; 

 Va avea o întrevedere cu dl Ditmir Bushati, ministrul afacerilor externe din Albania; 

 Va participa la evenimentul cu tema „Ziua dialogului pentru politica privind lista de supraveghere” organizat de Grupul internațional de criză (Bruxelles – 
Belgia). 

 

Joi, 15 noiembrie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dna Lindiwe Nonceba Sisulu, ministru pentru relații internaționale și cooperare din Africa de Sud; 

 Va participa la Summit-ul UE- Africa de Sud. 

 

Vineri, 16 noiembrie 2018 

 Va susține un discurs de încheiere la sesiunea plenară din cadrul Procesului Kimberley. 
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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.  

 Dezbaterea privind „Viitorul Europei”. Cancelarul german Angela Merkel va fi prezent, în data de 13 noiembrie a.c., pentru a continua seria dezbaterilor 
privind „Viitorul Europei” cu deputații europeni și cu președintele Comisiei Europene,dl  Jean-Claude Juncker. 

 Energiile regenerabile și eficiența energetică. Pentru a combate schimbările climatice, în data de 13 noiembrie a.c., plenul PE va vota documente ce 
propun noi obiective ambițioase și obligatorii pentru anul 2030 - energiile regenerabile (32%) și eficiența energetică (32,5%). Noile reglementări prevăd dispoziții 
referitoare la unele tipuri de biocombustibili pentru culturi alimentare care vor fi eliminate treptat, față de biocarburanții de a doua generație.  

 Respectarea statului de drept în România. În data de 13 noiembrie a.c., va fi supus votului plenului PE proiectul de rezoluție depus pentru încheierea 
dezbaterii privind declarația Comisiei și a Consiliului, în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, privind „statul de drept în 
România”. Proiectul de rezoluție îi are ca raportori pe: Roberta Metsolaon - în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer - în numele Grupul S&D, Monica 
Macovei - în numele Grupului ECR, Sophia in't Veld și Cecilia Wikströmon - în numele Grupului ALDE,  Judith Sargentini - în numele Grupului Verzilor/ALE,  
Barbara Spinelli - în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara - în numele Grupului EFDD.  

 Necesitatea înființării unui mecanism pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale. În data de 14 noiembrie a.c., va fi votată o propunere de 
rezoluție pentru consolidarea statului de drept în toate statele membre ale UE. Dezbaterea acestei propuneri a a avut loc în sesiunea din octombrie a.c. 

 Buget UE pe termen lung. În data de 14 noiembrie a.c., deputații europeni își vor stabili prioritățile de finanțare pentru bugetul UE pe termen lung după 
2020, inclusiv o defalcare a sumelor prevăzute pentru fiecare program UE, și vor vota un raport intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 - 
poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord. Prin această rezoluție se impune o mai mare finanțare pentru tineret, cercetare, creșterea locurilor de 
muncă și combaterea schimbărilor climatice. Noi provocări, cum ar fi migrația, apărarea și securitatea, trebuie să primească resurse adecvate.  

 Apeluri telefonice mai ieftine în cadrul UE. Plenul Parlamentului European va vota, în 14 noiembrie a.c., noi regului privind telecomunicațiile și tarifele 
extra-ieftine în UE (19 cenți pe minut pentru apeluri și 6 cenți pentru mesaje text), începând cu 15 mai 2019. De asemena, este prevăzută ca o dată cu lansarea 
rețelelor 5G să se creeze și sistemul de alertă SMS pentru situații de urgență în toate statele membre.  
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 Vizele umanitare. Parlamentul European va vota, în 14 noiembrie a.c., propunerea pentru un nou sistem de vize umanitare al UE, care să permită 
solicitanților de azil să ajungă în Europa fără să-și pună viața în pericol la un moment dat. Există posibilitatea de a se solicita o viză la ambasadele sau consulatele 
din afara UE, pentru acordarea accesului pe teritoriul european, cu scopul unic de a depune o cerere de azil.  

 Premiul pentru filmul Lux 2018. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va dezvălui, în data de 14 noiembrie a.c., câștigătorul Premiului Lux  
ediția 2018. Anul acesta, finaliste sunt filmele „Cealaltă parte a tuturor lucrurilor” - Mila Turajlic (Serbia / Franța / Qatar), „Femeia la război”  - Bendikt Erlingsson 
(Islanda / Franța / Ucraina) și „Styx” - Wolfgang Fischer (Germania / Austria).  

 Drepturile pasagerilor feroviari. Normele actualizate privind drepturile feroviare europene de călători vor fi supuse la vot, în data de 15 noiembrie a.c.  
Acestea prevăd compensații mai mari pentru călători în caz de întârzieri, informații mai bune oferite pasagerilor cu privire la drepturile lor, asistență mai bună 
pentru persoanele cu mobilitate redusă, acces mai bun pentru cicliști și proceduri mai clare de tratare a reclamațiilor.   

  

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Luni, 12 noiembrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului la deschiderea noii sesiuni parlamentare.  
 Se va întâlni cu o delegație a României.  

Marți, 13 noiembrie 2018  

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dna Angela Merkel, cancelarul Germaniei;  

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind „Viitorul Europei” susținută de dna Angela Merkel, cancelarul Germaniei; 
- Va vizita expoziția „Puerto de Vigo".  

Miercuri, 14 noiembrie 2018 

 Va participa la întâlnirea de lucru a Grupului pentru CFM; 

 Va fi prezent la o conferință de presă în care se va lansa un instrument on-line al Parlamentului European „Ce face Europa pentru mine";  

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Cyril Ramaphosa, președintele Africii de Sud; 

 Va prezida lucrările plenului cu prilejul alocuțiunii dlui Cyril Ramaphosa, președintele Africii de Sud; 

 Va anunța, în cadrul ședinței plenare, câștigătorul Premiului Lux; 

 Va participa la o întâlnire bilaterală cu dl Ivan Brajovic, președintele Parlamentului din Muntenegru.  

Joi, 15 noiembrie 2018 

 Va participa la Conferința președinților.   

 

Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

Duminică - marţi, 18 - 20 noiembrie a.c. 

 Cea de-a 60-a reuniune COSAC (Viena - Austria). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 12 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (articolul 50)  
(Bruxelles – Belgia); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Bruxelles - 
Belgia). 

Luni - miercuri, 12 - 14 noiembrie 2018 

 Forumul european pentru valoarea volumelor mari de date 
(Viena - Austria) 

Miercuri, 14 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Albania 
(Bruxelles - Belgia); 

 Masa rotundă la nivel înalt cu tema: „Mobilitatea în scop 

educațional” (Salzburg - Austria). 

Joi, 15 noiembrie 2018 

 Summit-ul UE-Africa de Sud (Bruxelles - Belgia). 

Joi – vineri, 15 – 16 noiembrie 2018 

 Conferința cu tema: „Subsidiaritatea ca principiu de bază al 
Uniunii Europene” (Bregenz - Austria). 

Vineri, 16 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice și financiare 
(Bruxelles - Belgia). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Joi, 15 noiembrie 2018  

 Va participa la Summit-ul UE-Africa de Sud. 

 

Vineri, 16 noiembrie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Andrej Babiš, prim-ministru al Republicii Cehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 


