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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – comisii şi reuniunile 
grupurilor politice, Bruxelles 

 Dialogul cu liderii cultelor. Ca parte a unei serii de seminarii 
organizate de Parlamentul European cu bisericile, culte din Europa, organizaţii  
filosofice şi neconfesionale, pe date de 27 iunie a.c., va avea loc următorul seminar cu 
tema „Viitorul Europei - Reflecţii pentru UE până în 2025”. Prim-vicepreşedintele PE, 
Mairead McGuinness, şi primul vicepreşedinte al Comisiei Europene, Frans 
Timmermans, vor avea câte o alocuţiune în deschidere.  

 Terorism. În cadrul lucrărilor de la Comisia pentru libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri interne, din data de 29 iunie a.c., preşedintele EUROJUST, Michèle 
Coninsx, va prezenta principalele puncte ale raportului EUROJUST 2016 privind lupta 
împotriva terorismului străin. 

 Pregătiri pentru sesiunea plenului din 3 - 6 iulie a.c. Grupurile 
politice se vor pregăti pentru sesiunea plenului în care îşi propun să revizuiască temele 
anunţate pe agenda preşedinţiei Consiliului maltez şi vor discuta priorităţile viitoarei 
preşedinţii estoniene. De asemenea, deputaţii europeni vor dezbate rezultatele Summit-
ul european din 22-23 iunie a.c. şi priorităţile Comisiei Europene pentru anul 2018. Tot 
în această sesiune se vor vota proiectele de rezoluţii cu privire la îmbunătăţirea 
accesului la cărţi pentru nevăzători şi alte informaţii despre taxa pe care o plătesc în 
fiecare ţară din întreaga lume firmele mari. Parlamentul urmează să se exprime asupra 
votului necesar pentru primul acord UE-Cuba şi să evalueze situaţia actuală din Turcia. 
Deputaţii europeni vor participa la o şedinţă solemnă, cu ocazia venirii la Parlamentul 
European a dlui  Mauricio Macri, preşedintele Republicii Argentina. 

 Ceremonie în memoria lui Helmut Kohl. O ceremonie memorială 
europeană în onoarea fostului cancelar al Germaniei şi totodată a cetăţeanului onorific 
al Europei - Helmut Kohl – va avea loc la sediul Parlamentului European de la 
Strasbourg - Franţa, în data de 1 iulie a.c. Vor participa şi vor susţine alocuţiuni 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/LIBE/LIBE(2017)0626_1/sitt-6503821
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/LIBE/LIBE(2017)0626_1/sitt-6503821
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preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, preşedintele Consiliului 
European, Donald Tusk, preşedintele Comisiei Europene, JeanClaude Juncker, 
cancelarul german Angela Merkel, preşedintele francez Emmanuel Macron şi fostul 
preşedinte al Statelor Unite Bill Clinton. 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 Luni, 26 iunie 2017 – Roma, Italia 

 Va participa la Forumul femeilor de la Roma 2017 - „Revitalizarea 
Europei prin energia femeilor pentru pace şi prosperitate”, unde va susţine discursul de 
deschidere.  

 

 Marţi, 27 iunie 2017 – vizită oficială la Luxemburg  

 Întrevedere cu dl Xavier Bettel, prim-ministru al Luxemburgului;  

 Audienţă cu Alteţa Sa Regală  Marele Duce Henric, suveranul Marelui 
Ducat de Luxemburg; 

 Va susţiune un discurs în plenul Camerei Deputaţilor, în prezenţa 
preşedintelui Mars Di Bartolomeo; 

 Întrevedere bilaterală cu dl Werner Hoyer, preşedintele Băncii Europene 
de Investiţii. 

 

 Miercuri, 28 iunie 2017  

  Mic dejun de lucru cu dl Michael Bloomberg, CEO al Bloomberg L.P.1;  

 Va participa la o conferinţă în care se vor comemora 400 de ani de 
Vincentian Charism2. 

 

 Miercuri, 28 iunie 2017  

 Va participa la Conferinţa preşedinţilor; 

 Va participa la o ceremonie 
aniversară a funcţionarilor care au peste 25 de 
ani de vechime în serviciu. 

 

 Sâmbătă, 1 iulie 2017  

 Va fi prezent la ceremonia de onoare pentru Helmut Kohl, la sediul 
Parlamentul European de la Strasbourg.  

                                                           

1 Bloomberg L.P. este o companie privată de software financiar, de date și mass-media, cu sediul 
central în Midtown Manhattan, New York City. 

2 Vincentian Charism se referă la învăţăturile Sfântului Vincent de Paul, preotul din secolul al XVII-

lea care, alături de Sf. Louise de Marillac, a înfiinţat Congregaţia Fiicele Carităţii din Paris, în 1633. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 26 iunie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru transporturi, telecomunicaţii şi energie 
(Luxemburg). 

 

Marţi, 27 iunie 2017 

 Conferinţa cu tema: Copernicus – monitorizarea mediului marin– un 
avantaj pentru economia „albastră” malteză (Kalkara, Malta).  
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni – marţi, 26 - 27 iunie 2017 

 Cel de-al 7-lea forum privind coeziunea. În cadrul deschiderii 
evenimentului vor susţine discursuri dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei 
Europene şi dl Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European (Bruxelles, 
Belgia). De asemenea, dna Corina Creţu va avea o alocuţiune în cadrul acestui 
eveniment organizat de Comisia Europeană, la Bruxelles.  

Miercuri, 28 iunie 2017 

 Simpozionul la nivel înalt „Europa destule eforturi pentru protejarea 
drepturilor fundamentale?” organizat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene. În cadrul evenimentului va fi prezentat raportul pe anul 2017 
privind drepturile fundamentale (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-
Claude Juncker 

 

Marţi, 27 iunie 2017 

 Întrevedere cu dl Michael Bloomberg, Reprezentantul special al ONU 
pentru schimbări climatice; 

 Întrevedere cu dna Valerie Pecresse, preşedintele Consiliului regional al 
Ile-de-France. 

Miercuri, 28 iunie 2017 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/7th-cohesion-forum
http://fra.europa.eu/en/event/2017/presenting-fra-fundamental-rights-report-2017-high-level-symposium
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 Întrevedere cu dl Thomas Stelzer, Landeshauptmann din Austria 
superioară. 

           Joi, 29 iunie 2017 

 Preşedintele Comisiei se va afla în Berlin, Germania pentru o sesiune de 
lucru în pregătirea reuniunii statelor membre G20; 

 Se va afla în Tallin, Estonia (până în data de 30 iunie): va susţine un 
discurs şi va participa la ceremonia care marchează începutul preşedinţiei estoniene a 
Consiliului Uniunii Europene; va avea o întrevedere cu dl Juri Ratas, prim-ministrul 
Estoniei la care va participa şi dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European. 

Sâmbătă, 31 iunie 2017 

 Preşedintele Comisiei se va afla la Strasbourg, Franţa, pentru a susţine un 
discurs în cadrul ceremoniei organizate în onoarea fostului cancelar al Germaniei, dl 
Helmut Kohl şi va participa la funeraliile fostului cancelar. 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 

afaceri externe şi politica de securitate 

 

Luni,  26 iunie 2017 

 Va susţine un discurs în cadrul Zilelor societăţii civile 2017; 

 Va  primi vizita oficială a dlui David Beasley, director executiv pentru 
Programul alimentar mondial; 

  Va primi vizita oficială a dnei Lotte Leicht, director al Biroului pentru 
drepturile omului  de la Bruxelles. 

Marţi,  27 iunie 2017 

 Va primi vizita oficială a dlui Michael Bloomberg, Reprezentant special al 
ONU pentru schimbări climatice.  

Miercuri, 28 iunie 2017 

- Va participa la reuniunea Colegiului comisarilor. 

Joi, 29 iunie 2017 

- Va participa la Conferinţa Preşedinţilor Parlamentului European; 

- Va lua parte la evenimentele organizate cu ocazia preluării preşedinţiei 
estoniene a UE. 

  Vineri, 30 iunie 2017 

- Va lua parte la reuniunea anuală a şefilor de stat din cadrul procesului de 
cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), la Dubrovnik, în Croaţia;    

-  Va participa la o reuniune a viitoarea preşedinţii estoniene a Consiliului. 
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