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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.” 

 

 
 

Autori: 
 

Cristina Rădulescu  
Marina Bălășoiu 

Carmen Denisa Ion 
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26.04.2021 

• Întrevedere cu  președintele Republicii Serbia, Aleksandar 

Vučić. 

• Întrevedere cu copreședintele Partidului Verzilor, Philippe 

Lamberts.  

• Întâlnire cu președintele Grupului PPE, Manfred Weber. 

• Participă la ședința plenului Parlamentului European la dezbaterile privind 

concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 și 

rezultatele reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia. 

27.04.2021 

• Participă la ședința plenului Parlamentului European la dezbaterile privind 

Acordul de cooperare și comerț UE - Marea Britanie. 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 
Din agenda președintelui Comisiei Europene,                                
dna Ursula von der Leyen 
 

26 aprilie – 2 mai  
2021 
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• Întrevedere cu membrii Grupului PPE din Parlamentul European  

(videoconferință). 

• Întrevedere cu membrii Grupului Verzilor din Parlamentul European. 

28.04.2021 

• Întrevedere cu copreședintele Consiliului acționarilor COVAX, Chrysoula 

Zacharopoulou. 

• Întrevedere cu membrii Grupului Renew Europe din Parlamentul European 

(videoconferință). 

• Întrevedere cu membrii Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și 

Democraților din Parlamentul European. 

29.04.2021 

• Întrevedere cu membrii Comitetului independent pentru pregătirea și 

răspunsul la pandemia COVID-19 (videoconferință). 

•  Întrevedere cu prim-ministrul Republicii Kosovo, Albin Kurti.  

 

26.04.2021 

• Întrevedere a ministrului transporturilor și infrastructurii din România, 
Cătălin Drulă, cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, 
responsabil pentru O Europă pregătită pentru era digitală, Margrethe 
Vestager, și cu responsabilul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira. 

• Comisarul european, responsabilul pentru transporturi, Adina Vălean, 
participă la reuniunea Consiliului de tranziție vehicule cu emisii zero 
(videoconferință).  
 
27.04.2021 

• Reuniunea Colegiului comisarilor europeni. 

Din agenda săptămânii 
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• Întrevedere a ministrului investițiilor și proiectelor europene din 

România, Cristian Ghinea, cu vicepreşedintele executiv al Comisiei 
Europene, responsabil pentru O Europă pregătită pentru era digitală,  
Margrethe Vestager.  

29-30.04.2021 

• Forumul european de reglementare a gazelor – „Forumul de la Madrid” 

(videoconferinţă). 

 

 

 

26.04.2021 

• Întrevedere cu ministrulul afacerilor externe și cooperării din 

Rwanda, Vincent Biruta.  

• Întrevedere cu președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić.  

   27.04.2021 

• Întrevedere cu președintele Republicii Macedonia de Nord, Stevo 

Pendarovski. 

29.04.2021 

• Întrevedere cu prim-ministrul Republicii Kosovo,  Albin Kurti. 

Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii 
Europene pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Josep Borrell 
 

26 aprilie – 2 mai 
2021 
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26 aprilie 2021 

Dezbateri privind: 

• Concluziile reuniunii Consiliului European din  25-26 martie 2021; 

• Rezultatul întâlnirii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie 2021; 

• Programul Orizont Europa - stabilirea regulilor de participare;  

• Programul specific care pune în aplicare Orizont Europa - programul-cadru 
pentru cercetare și inovare; 

• Institutul European de Inovare și Tehnologie (IEIT) și Agenda strategică de 
inovare a IEIT; 

• Mecanismul de protecție civilă al UE; 

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

26 aprilie – 2 mai   
2021 

Din agenda plenului 
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• Protecția solului; 

• Planul multianual de gestionare a tonului roșu în estul Atlanticului și în 
Marea Mediterană.  

Votul privind: 

• Ridicarea imunității unor parlamentari europeni;  

• Raportul de punere în aplicare a pachetului tehnic privind siguranța 
rutieră; 

• Rezoluția privind Acordul de parteneriat voluntar UE - Honduras; 

• Acordul interinstituțional privind registrul de transparență obligatoriu; 

• Transportul maritim mai eficient și mai curat. 

 

27 aprilie 2021 

Dezbateri privind: 

• Rezultatul negocierilor UE - Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord - Acordul comercial și de cooperare; 

• Salvarea sezonului turistic de vară - sprijinul UE; 

•  Programul spațial 2021-2027 și Agenția Uniunii Europene pentru 
Programul Spațial; 

• Programul pieței unice 2021-2027. 

Votul privind: 

• Propuneri de rezoluție - Rezultatul negocierilor UE - Regatul Unit al Marii 
Britanii și al Irlandei de Nord; 

• Programul Orizont Europa - stabilirea regulilor de participare; 

• Programul specific care pune în aplicare Orizont Europa - programul-cadru 
pentru cercetare și inovare; 

• Institutul European de Inovare și Tehnologie și Agenda strategică de 
inovare a IEIT; 
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• Mecanismul de protecție civilă al UE; 

• Acordul de comerț și cooperare UE - Regatul Unit al Marii Britanii și al 
Irlandei de Nord. 

 

28  aprilie 2021 

Dezbateri privind: 

• Adeverința verde digitală; 

• Adeverința verde digitală  pentru resortisanți ai țărilor terțe; 

• Accesibilitatea și disponibilitatea testelor pentru COVID-19; 

• Impozitarea digitală – stadiul negocierilor cu Organizația pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică, rezidența fiscală a companiilor digitale și o 
posibilă taxă digitală europeană; 

• Rusia - cazul opozantului Alexei Navalnîi, prezența militară la granița cu 
Ucraina și conflictul diplomatic cu Cehia;  

• A 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia; 

• Sancțiunile impuse de China entităților UE și parlamentarilor europeni; 

• Relațiile UE – India; 

• Prevenirea diseminării conținutului terorist online; 

• Drepturile și obligațiile pasagerilor feroviari;  

• Garanția europeană pentru copii. 

Votul privind:  

• Adeverința verde digitală pentru cetățenii europeni și pentru resortisanți ai 
țărilor terțe; 

•  Programul pieței unice 2021-2027; 

• Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2021-2027; 

• Programul cetățeni, egalitate, drepturi și valori 2021-2027; 

• Programul justiție 2021-2027; 
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• Programul spațial 2021-2027 și Agenția Uniunii Europene pentru 
Programul Spațial; 

• Propunere de rezoluție privind asasinarea activistei anticorupție Daphne 
Caruana Galizia și pentru statul de drept în Republica Malta; 

• Planul multianual de gestionare a tonului roșu în estul Atlanticului și în 
Marea Mediterană. 

 

29  aprilie 2021 

Dezbateri privind: 

• Programul antifraudă al Uniunii Europene 2021-2027; 

• Fondul european de apărare; 

• Arestarea fostului președinte al Boliviei, Jeanine Añez, și a altor oficiali; 

• Propunerile de rezoluție privind legile blasfemiei din Pakistan; 

• Programul Europa digitală; 

• Programul pentru mediu și acțiune climatică (LIFE) 2021-2027. 

 

Votul privind: 

• Propunere de rezoluție referitoare la pandemia COVID-19 în America 
Latină; 

• Arestarea fostului președinte al Boliviei, Jeanine Añez, și a altor oficiali; 

• Propunerile de rezoluție privind legile blasfemiei din Pakistan; 

• Estimarea Parlamentului European privind veniturile și cheltuielile pentru 
exercițiul financiar 2022; 

• Propuneri de rezoluții – privind Rusia - cazul opozantului Alexei Navalnîi, 
prezența militară la granița cu Ucraina și conflictul diplomatic cu Cehia; 

• A 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia; 

• Garanția europeană pentru copii; 
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• Propuneri de rezoluție - accesibilitatea și disponibilitatea testelor anti 
COVID-19; 

• Prevenirea diseminării conținutului terorist online; 

• Drepturile și obligațiile pasagerilor feroviari; 

• Programul antifraudă al Uniunii 2021-2027; 

• Fondul european de apărare. 

 

Luni, 26 aprilie 2021 

• Deschiderea sesiunii plenare. 

 

Marți, 27 aprilie 2021 

• Întrevedere cu președintele Republicii Macedonia de Nord, Stevo 
Pendarovski.  

•  Conferința președinților de comisii. 

• Întrevedere cu  prim-ministrul Republicii Slovace, Eduard Heger. 

 

Miercuri, 28 aprilie 2021 

• Întrevedere cu prim-ministrul Republicii Kosovo, Albin Kurti. 

 

Joi, 29 aprilie 2021  

• Conferința președinților. 

 

26 aprilie – 2 mai 
2021 

 

Din agenda președintelui Parlamentului 
European, David Sassoli 
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26.04.2021  

• Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii  (videoconferință). 

29.04.2021 

• Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe (dezvoltare) 
(videoconferință). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

PREȘEDINȚIA 
PORTUGHEZĂ A 
CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 

Din agenda săptămânii 26 aprilie - 02 mai 
2021 
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26.04.2021 

• Prezentarea unui raport în plenul Parlamentului European. 
• Întrevedere cu președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić. 
 

27.04.2021 

• Întrevedere cu prim-ministrul Republicii Slovacia, Eduard Heger. 
• Întrevedere cu președintele Republicii Macedonia de Nord, Stevo 
Pendarovski.  

 

 

CONSILIUL 
EUROPEAN 

26 aprilie – 2 mai 
2021 

  

 Din agenda președintelui Consiliului 
European, Charles Michel 
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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 portugheză 
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.2021portugal.eu/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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