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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 promovăm libertatea mass-media 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 

Cristina Rădulescu 
Carmen Denisa Ion 

Marina Bălășoiu 
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28.09.2020 

• Dl Janusz Wojciechowski, membru al Comisiei Europene responsabil 

pentru agricultură și dezvoltare rurală, va participa la o videoconferință 

care va fi organizată în cadrul Târgului internațional pentru produse 

alimentare Polagra. La videoconferință vor participa miniștrii agriculturii 

din Grupul Visegrad (Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia), precum și cei din 

Bulgaria, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, România și Slovenia,.  

• Dl Johannes Hahn, membru al Comisiei Europene responsabil pentru buget 

și administrație, va susține un discurs în cadrul videoconferinței 

Summitului European de la Salzburg. 

 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 

Din agenda săptămânii 
 

28.09 - 
04.10.2020 

https://polagra.pl/en/?utm_content=buffer9f7bc&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer
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29.09-02.10.2020   

• Evenimentul online  „Zilele mobilității urbane – Zero emisii, mobilitate 

pentru toți – ediția 2020. 

30.09.2020 

• Reuniunea săptămânală a Colegiul comisarilor europeni (Bruxelles, Belgia). 

• Dna Adina Vălean, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 

transport, va participa la o videoconferință cu dna Anabelle Diaz Calderon, 

directorul general regional EMEA, Uber. 

• Dna Adina Vălean va participa la o videoconferință cu dl Stefan Hartung, 

membru al Consiliului de administrație al companiei Robert Bosch. 

• Dna Adina Vălean va primi vizita dlui Giorgi Gakharia, prim-ministrul 

Georgiei. 

01.10.2020 

• Dna Adina Vălean va participa la o videoconferință cu dl Mr Carl Nyberg, 

vicepreședinte executiv al companiei NESTE. 

 

28.09.2020  

• Va avea o întrevedere cu dl António Costa, prim-ministrul 

Portugaliei. 

• Va participa la o cină de lucru găzduită de dl António 

Costa, prim-ministrul Portugaliei. 

 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene,                                
dna Ursula von der Leyen 
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29.09.2020 

• Va susține un discurs privind „Planul de redresare și reziliență al Europei” 

la sediul Fundației Champalimaud (Lisabona, Potugalia). 

• Se va întâlnicu dl Marcelo Rebelo de Sousa, președintele Portugaliei și cu dl 

António Costa, prim-ministrul Portugaliei, în cadrul unui prânz de lucru. 

• Va participa la reuniunea Consiliului de Stat al Portugaliei. 

01-02.10.2020 

• Va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European. 

 

 

 

28.09.2020 

• Va discuta prin videoconferință cu dl António Vitorino, 

directorul general al Organizației Internaționale pentru 

Migrație.  

• Va avea o întrevedere cu dl Filippo Grandi, Înaltul 

Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. 

• Va avea o întrevedere cu dl Bujar Osmani, ministrul afacerilor externe al 

Republicii Macedonia de Nord. 

29.09.2020 

• Va avea o întrevedere cu prințul Faisal bin Farhan Al Saud, ministrul de 

externe al Regatului Arabiei Saudite. 

• Va avea o întrevedere cu dl Giorgi Gakharia, prim-ministrul Georgiei. 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și 
Politica de Securitate al Uniunii Europene, dl Josep Borrell 
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01.10.2020 

• Va avea o întrevedere cu dl Faustin-Archange Touadéra, președintele 

Republicii Centrafricane. 

03.10.2020 

• Va susține un discurs la Forumul de la Toja, Galicia, Spania. 
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Luni, 28 septembrie 2020 

 BCE - Președintele Băncii Centrale Europene, dna Christine Lagarde, se va 
întâlni cu deputații europeni de la Comisia pentru afaceri economice și 
monetare (ECON) pentru „Dialogulul monetar”, unde vor aborda teme privind 
evoluțiile economice și monetare din zona euro, dar și modul în care marile 
bănci centrale pot fi trase la răspundere. De asemenea, vor analiza posibilele căi 
de îmbunătățire a responsabilității BCE și perspectivele viitoare pentru 
programele de achiziție de active.  
 Climă - Dl Frans Timmermans, comisar european, responsabil pentru 
portofoliul „Pactul ecologic european”, va participa la o dezbatere cu membrii 
Comisiei pentru mediu, sănatate publică și siguranță alimentară (ENVI) pentru a 
decide care va fi planul pentru ținta climatică din 2030.  
 Premiul Saharov 2020 - Nominalizații la Premiul Saharov pentru libertatea 
de gândire din acest an vor fi prezentați într-o reuniune comună a Comisiei 

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

28 septembrie – 
4 octombrie   

2020 
BRUXELLES 

 

DIN AGENDA COMISIILOR ȘI A 
GRUPURILOR POLITICE 
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pentru afaceri externe (AFET),  Comisiei pentru dezvoltare (DEVE) și  a 
Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI). 
 Servicii digitale - Noile obligații ce le revin serviciilor și platformelor 
digitale, riscurile cu care se confruntă utilizatorii on-line și modul de 
reglementare a tehnologiei vor fi temele abordate în Comisia pentru piată 
internă și protecția consumatorului (IMCO) și în Comisia pentru afaceri juridice 
(JURI). De asemenea, aceste inițiative vor fi dezbătute și de Comisia pentru 
inteligența artificială în era digitală (AIDA)  până la sfârșitul anului.  

Joi, 1 octombrie 2020 

  Inteligență artificială - Comisia pentru afaceri juridice (JURI) va adopta 
recomandările pentru viitoarea legislație privind o inteligență artificială (IA) 
sigură și de încredere în UE. Aceste propuneri contribuie la modelarea și 
clarificarea regulilor comune în domeniul eticii, la răspunderea civilă și 
proprietatea intelectuală, precum și în abordarea riscurilor și oportunităților IA.  

Vineri, 2 octombrie 2020 

 Audierile comisarilor - În urma unor noi numiri în cadrul CE, parlamentarii 
europeni de la Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) o vor 
audia pe dna Mairead McGuinness, iar membrii Comisiei pentru comerț 
internațional (INTA) îl vor audia pe vicepreședintele Valdis Dombrovskis1. 
Ambele audieri vor fi urmate de reuniuni în care președinții și grupul 
reprezentanților (coordonatorilor) vor evalua abilitățile candidaților.  

 
 Pregătiri plenare. Grupurile politice se vor pregăti pentru sesiunea 
plenului din 5-8 octombrie a.c., în care deputații europeni vor vota asupra 
modificărilor survenite în cadrul comisarilor europeni și vor dezbate concluziile 
reuniunii Consiliului European extraordinar (1 - 2 octombrie a.c.). De asemenea, 
vor stabili detalii aspupra votului pentru ținta climatică din 2030, noul mecanism 
privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, Strategia 
forestieră europeană și serviciile financiare. Deputații vor discuta despre 
echilibrul de gen în consiliile de administrație, condiționalitatea statului de 
drept,  negocieri cu privire la CFM, precum și consecințele pandemiei generată 
de COVID-19.  

                                                             
1 În urma demisiei comisarului pentru comerț, Mairead McGuinness (Irlanda) a fost propusă ca noul comisar 
responsabil cu Serviciile financiare, stabilitatea financiară și uniunea piețelor de capital, în timp ce 
vicepreședintele executiv al Comisiei Valdis Dombrovskis a fost desemnat să preia portofoliul Comerț. Deputații 
europeni îi vor evalua pe candidați în cadrul audierilor organizate pe data de 2 octombrie a.c. și se preconizează 
că un vot privind aceste candidaturi va avea loc pe 7 octombrie a.c., în sesiunea plenară. 
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Marți, 29 septembrie 2020 

 Va participa la video-conferința Grupului de contact privind Cadrul 
financiar multianual (CFM) al PE - resurse proprii. 

 Va participa la o întâlnire video cu Ambasadorii Tinerilor ONE - parte a 
programului Global Activists al ONE - o echipă dedicată de voluntari care 
animă campaniile de tineret din toată Europa. 

 Întâlnire cu prim-ministrul Georgiei, dl Giorgi Gakharia. 
Miercuri, 30 septembrie  2020 
 Va participa la reuniunea Grupului de contact privind Cadrul financiar 

multianual (CFM) al PE - resurse proprii. 
 Va avea o convorbire telefonică cu dl Habib El Malki, președintele Camerei 

Reprezentanților din Maroc. 
 Se va întâlni cu președinții Bosniei și Herțegovinei, respectiv cu dl Šefik 

Džaferović și cu dl Željko Komšić. 
 Va participa la webinarul „Provocările Europei” – organizat de Fundația 

Balduccia.  
Joi, 1 octombrie 2020 
 Va participa la Conferința Președinților. 
 Va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European. 

Vineri, 2 octombrie 2020 

 Va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European. 
 

 

 

 

28-29 septembrie 2020 

• Cea de-a 7-a reuniune a Grupului mixt de control parlamentar al 
EUROPOL  - videoconferință. 
 
 
 
 
 

 
28 septembrie  -  

4 octombrie  
2020 

BRUXELLES 
 

 
DIN AGENDA PREȘEDINTELUI PARLAMENTULUI 
EUROPEAN, DL DAVID SASOLLI 

 

Din agenda săptămânii 28.09-
04.10.2020 
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28.09.2020 

• Reuniunea miniștrilor transporturilor - videoconferință. 

29.09.2020 

• Reuniunea Consiliului pentru competitivitate – cercetare și inovare 

(Bruxelles, Belgia). 

• Reuniunea informală a miniștrilor dezvoltării - videoconferință. 

 

 

28.09.2020 

• Reuniunea miniștrilor transporturilor - videoconferință. 

29.09.2020 

• Reuniunea Consiliului pentru competitivitate – cercetare și inovare 

(Bruxelles, Belgia). 

• Reuniunea informală a miniștrilor dezvoltării - videoconferință. 

30.09-01.10.2020 

• Reuniunea informală a miniștrilor mediului - videoconferință. 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

Din agenda săptămânii 28.09 - 
04.10.2020 
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01-02.10.2020 

• Reuniunea Consiliului European, sesiune extraordinară (Bruxelles, Belgia).  

 

 

 
28.09.2020 

• Va susține un discurs la videoconferința „De la câmpul de joc la jucător: 

Autonomia strategică a Europei ca obiectiv al generației noastre”. 

29.09.2020 

• Va avea o întrevedere cu dl Giorgi Gakharia, prim-ministrul Georgiei. 

01-02.10.2020 

• Va participa la reuniunea Consiliul European, sesiune extraordinară. 

CONSILIUL 
EUROPEAN 

  

Din agenda președintelui, dl Charles Michel 
 

28.09-
04.10.2020 

  

Din agenda săptămânii 
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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 
2007, poate fi accesată aici. 

Surse de informare și foto: 
Președinția germană 

Site-ul oficial al Uniunii 
Europene 

Parlamentul European 
Comisia Europeană 

Consiliul Uniunii Europene 
Comitetul European al 

Regiunilor 
 
 

Selecția și materialele prezentate 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://www.eu2020.de/eu2020-en
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
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