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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul european de 
guvernare - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

Europeană și statele 

membre se respectă și se 

ajută reciproc în 

îndeplinirea misiunilor care 

decurg din tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovom libertatea mass-mediei 

și statul de drept în vecinătatea 

noastră,decât dacă dispunem de 

mijloace de informare libere și de 

instanțe judecătorești independente în 

UE.” 

 

Coordonator 

Dr. Cristina Stroescu 

 
 Autori 

Luiza Roibu 

Carmen Denisa Ion 

Cristina Radulescu 
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09.10.2019 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni (Bruxelles, Belgia). 

 Conferința cu tema: „Hidrogen pentru acțiuni climatice” (Bruxelles, Belgia). 

09-10.10.2019 

 Forumul european privind turismul (Helsinki, Finlanda).  

07.10.2019 

 Va avea o întrevedere cu dl Donald Tusk, președintele 

Consiliului European, și cu dl Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO 

(Bruxelles, Belgia). 

09.10.2019 

 Va primi vizita dlui Martin Schulz, fostul președinte al 

Parlamentului European, și se va adresa plenului Parlamentului European în vederea 

pregătirii reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie a.c. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

7 - 13.10.2019 

Din agenda președintelui Comisiei Europene,                                

dl JEAN-CLAUDE JUNCKER 
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10.10.2019 

 Va primi vizita dnei Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei 

Europene. 

11.10.2019 

 Va avea o întrevedere cu dl Moussa Faki, președintele Comisiei Uniunii 

Africane și cu reprezentanții Comisiei Europene din statele membre. 

 

 

 

7.10.2019 

 Va efectua o vizită la Amman, Iordania unde va avea întrevederi cu 

Regele Abdullah al II-lea și cu Ayman Safadi, ministrul de externe al Iordaniei. 

8.10.2019 

 Va participa la cea de-a 6-a ediție la nivel înalt de „Cursuri de 

diplomație UE” cu tema „Implementarea strategiei globale a UE: provocări și 

oportunități”, organizată de  Colegiul Europei (Bruges, Belgia). 

9.10.2019 

 Va susține un discurs în cadrul Conferinței „Cursul discuției strategice: o agendă 

progresivă pentru politica externă a UE pentru viitor”, organizat de Institutul Affari 

Internazionali (IAI) și Fundația pentru Studii Progresive Europene (FEPS) (Bruxelles). 

10.10.2019 

 Va participa la cel de-al 4-lea Forumul regional al Uniunii pentru Marea 

Mediterană (Barcelona, Spania). 

Din agenda săptămânii 

 

 7-13.10.2019 
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Comisii permanente 

Audierile comisarilor desemnați 

În perioada 7 – 8 octombrie a.c. va continua seria audierilor publice ale comisarilor 

europeni desemnați în comisiile parlamentare, examinându-se dacă aceștia îndeplinesc 

condițiile pentru a fi membri în Colegiului comisarilor. Printre cei care urmează să fie 

audiați se află cei 3 vicepreședinți desemnați și Înaltul reprezentant pentru afaceri 

externe și politica de securitate. 

Premiul Sakharov 2019 

Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisa pentru dezvoltare (DEVE) și 

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) vor vota, în data de 8 octombrie a.c., cei 3 

finaliști  ai premiului „Saharov 2019 pentru libertatea de gândire”. Laureatul final va fi ales 

în cadrul Conferinței președinților, din 24 octombrie a.c., și anunțat în plenul 

Parlamentului European din perioada 21 – 24 octombrie a.c.,  de președintele Sassoli.  

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

7 – 13 octombrie  

2019  

Bruxelles 

COMISII PARLAMENTARE PERMANENTE                  

ȘI MINI-PLEN 
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Sesiune mini - plen  

Pregătiri pentru Consiliul European  

Deputații vor dezbate, în data de 9 octombrie a.c., temele ordinii de zi a 

următorului Consiliu European care se va desfășura în perioada 17-18 octombrie a.c. 

Printre acestea se regăsesc bugetul pe termen lung al UE, Brexit și concluziile Summit-ului 

ONU pentru acțiunea climatică.  

Cadrul financiar multianual (CFM)  

Deputații vor dezbate și vota, în perioada 9 – 10 octombrie a.c., rezoluții privind 

bugetul UE pe termen lung pentru 2021-2027 și reforma resurselor bugetare proprii ale 

UE. Parlamentarii europeni doresc ca noul CFM să depășească sumele planificate anterior 

pentru acțiunile climatice, pentru a reflecta Pactul ecologic european promis de 

președintele ales al Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen.  

Investiții ecologice 

Măsurile privind investițiile UE pentru ecologizare vor fi dezbătute cu dl Werner 

Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții, în data de 10 octombrie a.c.  

Interferențe electorale în Europa  

Deputații vor vota, în data de 10 octombrie a.c., o rezoluție cu privire la 

interferențele și dezinformarea electorală în procesele democratice naționale și 

europene, deoarece acestea amenință stabilitatea sistemelor politice din statele membre 

și coeziunea integrării UE. 

 

Luni, 7 octombrie 2019  

 Vizita oficială la Resto du Coeur1 din Paris (Paris, Franța); 

 Întrevedere cu dl Richard Ferrand, președintele Adunării Naționale 

Franceze; 

 Întrevedere cu dl Emmanuel Macron, președintele Republicii Franța. 

 

                                                           
1 Fondat de Coluche în 1985, Restos du Coeur își propune să ajute și să ofere asistență voluntară săracilor, în special în sectorul 
alimentar (prin oferirea unor la mese gratuite) și participarea la integrarea lor socială și economică. „Restos du coeur” este 
formată din 117 asociații departamentale și 2027 centre de activitate.  La activități participă 72.000 de voluntari care luptă 
împotriva sărăciei sub toate formele, existând și 130 de milioane de mese distribuite pentru aproape 1 milion de persoane.  

Din agenda președintelui Parlamentului European,  

dl David Maria SASSOLI   

 

REUNIUNEZZ 
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Marți, 8 octombrie 2019  

 Întrevedere cu dna Angela Merkel, cancelarul Germaniei (Berlin, 

Germania); 

 Întrevedere cu dl Wolfgang Schäuble, președintele Bundestag 

(Parlamentul Federal German) (Berlin, Germania);  

 Întrevedere cu dl Boris Johnson, prim-ministru al Marii Britanii (Londra, 

Marea Britanie).  

Miercuri, 9 octombrie 2019 

 Participă la deschiderea mini-sesiunii plenare și la dezbaterile privind 

Consiliul European din 17 – 18 octombrie a.c. 

Sâmbătă, 13 octombrie 2019  

 Participă la cel de-al 18-lea Forum internațional pentru agricultură și alimentație, 

organizat de Coldiretti (Confederația Națională a Agricultorilor din Italia) – 

Cernobbio – Italia. 

 

 

 

 

7-11.10.2019 

 Vizita de studiu a funcționarilor Parlamentului portughez (Bruxelles, Belgia). 

 

 

 

Din agenda săptămânii 
7-13.10.2019 
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07-08.10.2019 

 Reuniunea Consiliului justiție și afaceri interne (Luxemburg).  

07-09.10.2019 

 „Zilele transportului digital”, ediția 2019, eveniment organizat de Comisia 

Europeană, reprezentată de  dna Violeta Bulc, membru responsabil pentru transport, în 

cooperare cu președinția finlandeză a Consiliului UE (Helsinki, Finlanda). 

09.10.2019 

 Reuniunea Eurogrup (Luxembrug). 

09-11.10.2019 

 Cea de-a 7-a conferință Europol - Interpol privind infracțiunile informatice cu 

tema: „Aplicarea legislației într-un viitor conectat” (Haga, Olanda). 

10.10.2019 

 Reuniunea Consiliului afaceri economice și financiare (Luxembourg). 

PREȘEDINȚIA 

FINLANDEZĂ A 

CONSILIULUI  UE 

7-13.10.2019 Din agenda săptămânii 

PREȘEDINȚIA 

FINLANDEZĂ A 

CONSILIULUI  UE 

7-13.10.2019 Din agenda săptămânii 
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7-10.10.2019  

 „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor” (Bruxelles, Belgia). 

7-9.10.2019  

 Cea de-a 136-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor 

(Bruxelles, Belgia). 

9.10.2019  

 Conferința la nivel înalt privind regiunile carbonifere (Bruxelles, Belgia). 

 

n UE? 

 

 

COMITETUL 

EUROPEAN 

AL 

REGIUNILOR 

Din agenda săptămânii 7-13.10.2019 

https://europa.eu/regions-and-cities/
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7.10.2019  

 Va avea o întrevedere cu dl Jens Stoltenber, secretarul general al NATO, și cu 

dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene. 

8.10.2019  

 Va avea o întrevedere cu dna Angela Merkel, cancelarul Germaniei (Berlin, 

Germania).  

9.10.2019 

 Va avea o întrevedere cu dl Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Greciei.  

 Va participa la Forumul democrației din Atena.  

 Va avea o întrevedere cu dl Kostas Bakoyannis, primarul oraşului Atena 

(Atena, Grecia). 

11.10.2019 

 Va participa la Summitul Globsec Tatra 2019 (Štrbské Pleso, Slovacia). 

 Va avea o întrevedere cu dl Peter Pellegrini, prim-ministrul Slovaciei.  

 Va primi premiului european Globsec (Štrbské Pleso, Slovacia). 

7-13.10.2019 
 Din agenda săptămânală a președintelui, 

 Dl Donald Tusk 
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Date de contact: 
Str. Izvor nr. 2-4, 
Sect.5, București 

    Tel: 021 414 21 51 
   Fax: 021 414 2086 

 
    E-mail: politiciue@cdep.ro 

Publicația electronică, înființată în 

anul 2007, poate fi accesată aici. 

Surse de informare și foto: 
Președinția finlandeză 
Site-ul oficial al Uniunii 

Europene 
Parlamentul European 

Comisia Europeană 
Consiliul Uniunii Europene 

Comitetul European al 
Regiunilor 

 
 

Selecția și opiniile exprimate în această publicație 

aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere  

al Camerei Deputaților 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=ags
https://eu2019.fi/en/frontpage
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://ec.europa.eu/commission/index_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx

