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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii: 

 

Marți, 17 aprilie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 
 

Miercuri - joi, 18 – 19 aprilie 2018 

 Dl Karmenu Vella - comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit,  împreună cu dna Corina Creţu - comisarul 
european responsabil pentru politica regională,  se vor întâlni cu dna Helena Dalli - ministrul pentru afaceri europene și egalitate, cu dna Justyne Caruana - 
ministrul responsabil pentru insula Gozo,  și cu dl Aaron Farrugia - secretar parlamentar pentru fonduri UE și dialogul social, și vor participa la „Dialogul cu 
cetățenii” unde  vor discuta despre viitorul politicii de coeziune în Malta și insula Gozo (Malta). De asemenea, vor vizita proiectul de dezvoltare urbană durabilă 
din Valletta. 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 16 aprilie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Manfred Weber, președintele Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European; 

 Va avea o întâlnire cu dna Viviane Reding, membru al Parlamentului European și fost vicepreședinte al Comisiei Europene. 
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Marți - miercuri, 17 - 18 aprilie 2018 - Strasbourg, Franța 

 Va participa la dezbaterea privind Viitorul Europei,  susținută de dl Emmanuel Macron, președintele Franței, în cadrul sesiunii plenare a 
Parlamentului European. De asemenea, va avea o întâlnire cu dl David Casa (PPE), membru al Parlamentului European; 

 Va susține o alocuțiune în cadrul plenului Parlamentului European cu privire la concluziile Consiliului European din 22-23 martie a.c.; 

 Va avea o întrevedere cu Jean-Claude Hollerich, Arhiepiscopul de Luxembourg și președinte al Comisiei Episcopatelor din Comunitatea Europeană 
(COMECE). 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei 

Europene, dna Federica Mogherini: 

Luni, 16 aprilie 2018 

 Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe, la Bruxelles. 

Marţi, 17-18 aprilie 2018 

 Se va afla în vizită oficială în Tirana - Albania.  

Miercuri, 18-19 aprilie 2018 

 Se va afla în vizită oficială la Skopje, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. 

Joi, 19 aprilie 2018 

 Va face o vizită oficială la Tivat - Muntenegru; 

 Se va afla în vizită oficială la Belgrad - Serbia.  

Duminică, 22 aprilie 2018 

 Va participa la reuniunea G7 a miniştrilor de externe, în Toronto - Canada. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 16 – 22 aprilie  a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul sesiunii plenului, la Strasbourg – Franța.   

 

 Pachetul privind deșeurile. Pentru a construi o economie 
circulară în care deșeurile menajere să se transforme prin reciclare și 
refolosire, deputații europeni vor discuta și vor vota, în data de  16, respectiv 
18 aprilie a.c., așa-numitul „pachet privind deșeurile". Cele patru propuneri 
legislative pentru reducerea depozitării și creșterea reciclării au fost 
convenite în mod formal de statele membre și negociatorii Parlamentului.  

 Protecția climei. Până în anul 2030, în UE, emisiile de CO2 
generate de  transport, agricultură și clădiri ar trebui să fie reduse cu 30%, 
iar orice defrișare va trebui echilibrată prin plantarea de copaci noi, în 
conformitate cu un set de norme care urmează să fie dezbătute și aprobate 
de Parlament, în data de 16, respectiv 17 aprilie a.c. Prin aceste noi norme, 
UE trebuie să se asigure că își îndeplinește angajamentul colectiv global, în 
conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Statele 
membre vor trebui să dezvolte strategii naționale pe termen lung pentru 
renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, până în 2050. 

 Viitorul Europei. Dl Emmanuel Macron, președintele Franței, 
va fi prezent în plenul Parlamentului European, în data de 17 aprilie a.c., 
pentru a continua seria dezbaterilor privind Viitorul Europei.  

 Facebook. Abuzul pe care l-a făcut Cambridge Analytica, cu 
datele personale a milioane de utilizatori Facebook, precum și ce se poate 
face pentru a proteja aceste date și confidențialitatea în mediul on-line, sunt 
teme care se vor afla pe ordinea de zi, în data de 18 aprilie a.c. Deputații 
europeni vor discuta dacă legile europene sunt un scut eficient împotriva 
abuzului de date și a manipulării alegerilor. 

 Alimente ecologice. Deputații europeni vor discuta și vor 
vota, în data de 18, respectiv 19 aprilie a.c., noi reguli privind producția, 
controlul și etichetarea alimentelor ecologice în UE. Noile norme vizează 
facilitarea transformării producției fermierilor mici în producții ecologice și a 
creșterii producției globale în UE, asigurându-se, totodată, de faptul că 
importurile organice respectă cele mai înalte standarde ale UE.  

 Siguranța jurnaliștilor. Pentru a încheia dezbaterea din plen, 
din luna martie a.c., referitoare la uciderea jurnalistului slovac de 
investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale, dar și despre presă și libertatea 
acesteia, deputații europeni vor vota, în data de 19 aprilie a.c., o rezoluție 
privind protecția jurnaliștilor de investigație în Europa și a denunțătorilor.  
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Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Luni, 16 aprilie 2018  

 Va prezida deschiderea sesiunii plenare; 
 Va participa la ședința Biroului. 
 

Marți, 17 aprilie 2018 

 Va participa la o întâlnire bilaterală cu dl Emmanuel Macron, președintele Republicii Franceze; 

 Va participa la lucrările plenului cu ocazia dezbaterii susținută de dl Emmanuel Macron, despre „Viitorul Europei”.  
 

Miercuri, 18 aprilie 2018 

 Va participa la lucrările plenului cu ocazia  dezbaterilor privind concluziile reuniunii Consiliului European din 22 - 23 martie 2018;  

 Întâlnire cu dna Marietje  Schaake (ALDE, NL). 

 

Joi, 19 aprilie 2018 

 Va participa la Conferința președinților. 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Din agenda săptămânii în curs: 

Luni,  16 aprilie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Luxemburg); 

 Reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit 
(Luxemburg). 

Marți,  17 aprilie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Luxemburg). 
 

 

Marți - miercuri,  17 - 18 aprilie 2018 

 Reuniunea informală a miniștrilor ocupării forței de muncă, 
politicii sociale și sănătății, cu privire la politica socială (Sofia - Bulgaria). 

Joi,  19 aprilie 2018 

 Reuniunea informală a miniștrilor energiei (Sofia - Bulgaria). 
 

Dimensiunea parlamentară: 

 

Luni – marți,  16 - 17 aprilie 2018 

  „Muzica Europei: Danemarca”. Evenimentul reprezintă o 
serie de 28 de concerte conţinând creaţii muzicale din cele 28 de state 
membre ale Uniunii Europene, care se vor desfăşura la Sofia - Bulgaria; 

 Conferința internațională la nivel înalt privind economia 
socială și antreprenoriatul social (Sofia - Bulgaria). 

 

 

Marți - joi, 17 - 19 aprilie 2018 

 Conferința UE pentru tineret (Sofia - Bulgaria).  

Joi, 19 aprilie 2018 

 Conferința la nivel înalt „Energie curată pentru toți europenii - 
Calea de urmat” (Sofia - Bulgaria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Luni, 16 aprilie 2018  

 Întrevedere cu dl Andrew Holness, prim-ministrul Statului Jamaica. 

Marți, 17 aprilie 2018  

 Va prezenta, în cadrul plenului Parlamentului European, raportul privind concluziile reuniunii Consiliului European, care a avut loc în perioada  
22–23 martie a.c. (Strasbourg, Franța). 
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