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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

Miercuri, 2 mai 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

Miercuri - joi, 2 - 3 mai 2018 

- Conferinţa UE AgriResearch cu tema: „Inovare pentru viitorul agriculturii şi a comunităților rurale” (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 3 – 4 mai 2018 

- Conferința la nivel înalt privind specializarea inteligentă și transferul de tehnologie ca factori de inovare pentru creșterea regională (Sofia, Bulgaria). 

Sâmbătă, 5 mai 2018 

- Ziua Europei 2018. Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile UE își deschid porțile publicului în data de 5 mai la Bruxelles, în zilele de 5 și 9 mai la 
Luxemburg și în data de 10 iunie la Strasbourg.  

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Joi, 3 mai 2018 

- Împreună cu dl Charles Michel, prim-ministrul Belgiei va participa la dezbaterea privind Viitorul Europei, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului 
European (Bruxelles, Belgia); 
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- Va avea o întâlnire cu dl Markus Söder, ministru-președinte al Bavariei (Bruxelles, Belgia); 

- Va avea o întâlnire cu dl Syed Kamall, co-preşedinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din cadrul Parlamentului 
European(Bruxelles, Belgia); 

- Va avea o întâlnire cu dl Wolfgang Schüssel, fost cancelar al Austriei(Bruxelles, Belgia); 

- Va avea o întâlnire cu dl Ulrich Wilhelm, directorul postului de radiodifuziune și televiziune Bayerischer Rundfunk. 

Vineri, 4 mai 2018 

- Va susţine un discurs în cadrul evenimentului comemorativ dedicat aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Karl Marx (Trier, Germania). 

 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini: 

Luni, 30 aprilie 2018 

- Va participa la cea de-a 4-a reuniune a Cvartetului din Libia, la Cairo, Egipt. 

 

Miercuri, 2 mai 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Hassan Ali Khaire, prim-ministrul Somaliei, la Bruxelles. 

 

Joi, 3 mai 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Pavel Filip, prim-ministrul Moldovei, la Bruxelles; 

- Va prezida Consiliul de asociere UE-Moldova, la Bruxelles. 

 

Vineri, 4 – 5 mai 2018 

- Va prezida reuniunea informală a Consiliului de afaceri externe (apărare), la Sofia, Bulgaria. 

 

 



 

5 

 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 30 aprilie – 6 mai a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul Parlamentului, la Bruxelles – 
Belgia. 

Miercuri, 2 mai 2018 

Sesiune: 

- Decizia Comisiei cu privire la Pachetul CFM post-2020; 

Comisii: 

- Comisia pentru control bugetar (CONT) va dezbate raportul anual privind controlul activităţilor financiare ale Băncii Europene de Investiţii pentru anul 
2016 - 2017/2190(INI) și raportul anual pe anul 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 2017/2216(INI);  

- Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) va discuta despre raportul privind politica de coeziune şi obiectivul tematic „promovarea transportului 
sustenabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” – 2017/2285(INI); 

- Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) va discuta despre raportul privind „O interdicție la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe 
animale”, despre abordarea UE privind siguranța fermelor şi despre raportul privind situația actuală și viitoarele perspective pentru sectorul ovinelor și a 
caprinelor din UE – 2017/2117(INI); 

- Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va discuta despre raportul referitor la pluralismul și libertatea mass-mediei în UE - 
2017/2209(INI); 

De asemenea, vor fi discutate rapoartele referitoare la urmărirea infracțiunilor și protecția victimelor în UE 2018/2665 (RSP) și protecția copiilor migranți 
2018/2666 (RSP). 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2190(INI)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2216(INI)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2285(INI)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2117(INI)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2209(INI)&l=ro
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Joi, 3 mai 2018 

Sesiune:  

- Dezbateri privind viitorul Europei cu dl Charles Michel, prim-
ministrul Belgiei. 

Comisii: 

- Comisia pentru afaceri externe (AFET) va vota Protocolul din cadrul 
Acordului de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan - 2017/0083 (NLE) și a 
Acordului-cadru UE-Coreea – 2015/0138 (NLE); 

- Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va vota 
supunerea unor măsuri de control asupra noii substanțe psihoactive ADB-
CHMINACA - 2017/0340 (NLE); 

- Comisia pentru control bugetar (CONT) va vota cu privire la numirea 
unui membru în comitetul de selecție pentru funcția de  procuror-șef 
european  
2018/2032(INS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl 

Antonio Tajani:  

Miercuri, 2 mai 2018  

- Va prezida sesiunea plenară a PE; 

- Va avea o întâlnire cu dna Viviane Reding, deputat al Parlamentului 
European; 

- Va participa la prezentarea filmul documentar „Condamnatul, 
cronica unei răpiri”, eveniment organizat de dna Simona Bonafè, deputat al 
PE; 

- Va participa la ședința Biroului. 

Joi, 3 mai 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Charles Michel, prim-ministrul Belgiei; 

- Va participa la dezbaterea privind viitorul Europei alături de dl 
Charles Michel și vor susține o conferință de presă; 

- Va susține un discurs în cadrul evenimentului cu titlul „Situația mass-
mediei și a libertății de exprimare din Turcia”; 

- Va avea o întâlnire cu dl Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al 
Comisiei Europene și comisar responsabil pentru o mai bună legiferare, 
relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale; 

- Va participa la ceremonia de comemorare a  jurnalistei Daphne 
Caruana Galizia. 

Vineri - duminică, 4 – 6 mai 2018 

- Va desfășura activități în circumscripția electorală. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2032(INS)&l=ro
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

    CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Din agenda săptămânii în curs  

 

Luni,  30 aprilie 2018 

- Conferința cu tema: „Drepturile și politica de protecție a consumatorilor în prezent. Se poate face mai mult?” (Sofia, Bulgaria). 

Joi, 3 mai 2018 

- Consiliul de asociere UE-Moldova (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 3 - 4 mai 2018 

- Reuniunea Consiliului de conducere al grupului Europol (Sofia, Bulgaria). 

Sâmbătă,  5 mai 2018 

- Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe cu privire la apărare (Sofia, Bulgaria). 

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

Luni,  30 aprilie 2018 

-  „Muzica Europei: Slovenia”. Evenimentul „Muzica Europei" reprezintă o serie de 28 de concerte conţinând creaţii muzicale din cele 28 de state membre 
ale Uniunii Europene, care va avea loc la Sofia, în Bulgaria. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

Vineri, 4 mai 2018  

- Întâlnire cu dl Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova. 
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