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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-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 

Ioana Cristina Vida 
Marina Bălășoiu 

Cristina Rădulescu 

Mihaela Gîdei 
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10.05.2021 

 Comisarul european responsabil pentru economie, Paolo Gentiloni, primește vizita 

ministrului finanțelor din România, Alexandru Nazare. 

11.05.2021 

 Comisarul european responsabil pentru buget și administrație, Johannes Hahn, 

primește vizita ministrului finanțelor din România, Alexandru Nazare. 

12.05.2021 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene și responsabil pentru O Europă 

pregătită pentru era digitală, Margrethe Vestager, va susține o convorbire 

telefonică cu prim-ministrul României, Florin Cîțu, și cu ministrul investițiilor și 

proiectelor europene din România, Cristian Ghinea. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 
Din agenda săptămânii 

 

10 – 16 mai  

2021 
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 Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene și responsabil pentru O economie 

în serviciul cetățenilor, Valdis Dombrovskis, primește vizita prim-ministrului 

României, Florin Cîțu.  

 

10.05.2021 

 Primește vizita prim-ministrului Macedoniei de Nord, Zoran Zaev. 

 Susține un discurs la evenimentul organizat de Consiliului Național al 

Organizațiilor de femei din Germania, cu tema „10 ani de la Convenția de la 

Istanbul” - videoconferință.  

12.05.2021 

 Prezidează întâlnirea Comitetului director al Grupului operativ de redresare și 

reziliență. 

 

 

 

 

10.05.2021 

 Întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Kazakhstan, Mukhtar 

Tleuberdi. 

   11.05.2021 

 Întrevedere cu Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați, Filippo Grandi. 

 Întrevedere cu ministrul afacerilor externe al statului Kuweit, 

Șeicul Sheikh Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah. 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene,                                

Ursula von der Leyen 
 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe 

și politica de securitate al Uniunii Europene,  

Josep Borrell 

 

10- 16.05.2021 



6 
 

 

Dezbateri în Comisia pentru afaceri externe cu privire la: 

 Strategia UE pe termen lung față de Rusia; 

 Viitorul relațiilor UE-SUA 2021; 

 O nouă strategie UE-China. 

Dezbateri în Comisia pentru dezvoltare referitoare la: 

 Situația deplasării forțate - provocări și perspective globale; 

 Consolidarea viitoarei arhitecturi financiare europene pentru dezvoltare. 

Dezbateri organizate în comun de către Comisia pentru afaceri economice 

și monetare și Comisia pentru bugete privind: 

 Dialogul privind redresarea și reziliența. 

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

10-16 mai   

2021 

Din agenda comisiilor și a grupurilor 

politice 
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Dezbateri organizate în comun de către Comisia juridică și Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne privind: 

 Consolidarea democrației și a libertății presei și a pluralismului în UE: Utilizarea 

nejustificată a acțiunilor în temeiul dreptului civil și penal pentru a reduce la tăcere 

jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă 

Dezbatere în Comisia specială pentru combaterea cancerului privind: 

 Finanțarea Planului european de luptă împotriva cancerului; 

 Competențele legislative ale Uniunii în politicile de combatere a cancerului. 

Comisia pentru dezvoltare va supune la vot: 

 Adoptarea unui proiect de aviz privind „Aspecte legate de comerț și implicațiile 

COVID-19”. 

Comisia pentru afaceri economice și monetare va supune la vot: 

 Adoptarea unui proiect de raport referitor la „Raportul anual privind politica în 

domeniul concurenței din 2020”. 

Comisia pentru cultură și educație va supune la vot: 

 Adoptarea unei propuneri de recomandare pentru a doua lectură referitoare la 

„Erasmus”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport; 

 Adoptarea unei propuneri de recomandare pentru a doua lectură referitoare la 

instituirea programului Europa creativă 2021-2027; 

 Adoptarea unei propuneri de recomandare pentru a doua lectură referitoare la 

instituirea programului Corpului european de solidaritate. 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne va supune la vot: 

 Adoptarea unui proiect de aviz privind „Dreptul de inițiativă al Parlamentului 

European”. 
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Luni, 10 mai 2021 

 Întrevedere cu prim-ministrul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev. 

 Întrevedere cu ministrul afacerilor externe din Slovenia, Anže Logar. 

Marți, 11 mai 2021 

 Întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru refugiați, Filippo Grandi. 

Miercuri, 12 mai 2021 

 Conferința președinților. 

 

 

 

 

 

 

10 mai 2021  

 Conferința președinților parlamentelor naționale din statele membre ale UE la 

care participă și președintele Parlamentului European – videoconferință.  

 

Din agenda săptămânii 

10 - 16 

mai 2021 

 

10-16 mai   

2021 

Din agenda președintelui Parlamentului 

European 
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10.05.2021  

 Reuniunea Consiliului afaceri externe (Bruxelles). 

 Reuniunea Consiliului de cooperare UE-Kazahstan (videoconferință). 

11.05.2021 

 Reuniunea Consiliului afaceri generale (Bruxelles). 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii 
10 – 16 mai 

2021 
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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 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

