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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii: 

Miercuri - vineri, 9 – 11 mai 2018 

-  Dna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, se va întâlni cu Papa Francis; va susţine un discurs în 
cadrul evenimetului organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene din Italia. De asemenea, va participa, împreună cu delegaţia UE, la recepţia organizată la 
Vatican (Roma, Italia). 

-   Dna Creţu va avea o întâlnire cu dl Nicola Zingaretti, preşedintele Regiunii Lazio din Italia. Va vizita un proiect finanţat din fonduri europene. 

-  Dna Crețu va participa la o dezbatere în cadrul evenimentului „Dialogul cu cetățenii” (Florența, Italia). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni,  7 mai 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Josef Ackermann, fost director executiv al Deutsche Bank. 

Marţi, 8 mai 2018 

- Va susţine o alocuţiune în cadrul Parlamentului regional al Valoniei, De asemenea, va avea o întâlnire cu dl Willy Borsus, ministru-preşedinte al regiunii 

Valoniei (Namur, Belgia); 

- Împreună cu dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European va avea o întrevedere cu dl Jens Stoltenberg, Secretar General al NATO (Bruxelles, Belgia).  
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Miercuri, 9 mai 2018 

- Se va adresa plenului Parlamentului flamand. De asemenea, va avea o întâlnire cu dl Geert Bourgeois, ministru-preşedinte al Regiunii flamande 

(Bruxelles, Belgia). 

Vineri, 11 mai 2018 

- Împreună cu dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei și cu dna 

Corina Crețu, membru al Comisiei Europene vor susține discursuri în cadrul Conferinței privind Starea Uniunii, organizată de Institutul Universitar European 

(Florența, Italia). 

 

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

Europene, dna Federica Mogherini: 

Vineri, 11 mai 2018 

 Va susţine un discurs alături de dl Jean-Claude Juncker preşedintele Comisiei Europene, de dl Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei și 
comisar responsabil pentru uniunea energiei şi dna Corina Creţu, comisar responsabil pentru politica regională, în cadrul conferinţei cu tema Starea Uniunii 
organizată de Institutul Universitar European (Florenţa, Italia). 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii:  

În perioada 7 – 11 mai a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul unor acțiuni parlamentare exterioare– delegații1. 

 Comerțul dintre UE și China. O delegație a Comisiei pentru comerț internațional (INTA) va vizita China, în perioada 6-9 mai a.c., pentru a avansa 
negocierile privind investițiile și protecția indicațiilor geografice și pentru a urmări recentul anunț al Beijingului de a deschide accesul pe piața chineză. Deputații 
europeni vor discuta despre supra-capacitatea de producție și despre tarifele recente ale Statelor Unite ale Americii asupra oțelului și aluminiului, cu 
reprezentanți ai Ministrul Comerțului, ai Congresului Național al Poporului și ai sindicatelor.  

 Autorizarea pesticidelor. O delegație a Comisiei speciale  privind procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (PEST) va vizita, în 
perioada 7-8 mai a.c.,  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) din Parma. Deputații europeni se vor întâlni cu directorul executiv al EFSA, dl 
Bernhard Url, și echipa științifică a organizației, pentru a discuta procedura de evaluare a riscurilor Uniunii, procesul de evaluare reciprocă în evaluarea 
pesticidelor și evoluțiile - inclusiv interzicerea neonicotinoidelor2.  

 Energie curată/ Norvegia. O delegație a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) va vizita Norvegia, în perioada 7-9 mai a.c., pentru a 
aborda sistemul energetic norvegian, cu un accent puternic pe modalitățile inovatoare de a sprijini tranziția către o energie curată și eficientă. Membrii 
delegației se vor întâlni cu dl Terje Søviknes, ministrul petrolului și energiei, cu reprezentanți ai Parlamentului norvegian, dar și cu principalii industriași ai țării. 
De asemenea, vor vizita Câmpul de gaze de la Troll, Fabrica de producere a aluminiului din Karmøy și Centrala electrică de la Lysebotn. 

 Uganda/refugiați. În perioada 7–11 mai a.c., o delegație a Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) va avea misiunea de a pune în aplicare  
programele de ajutor și dezvoltare ale UE pentru refugiații sudanezi, din Uganda. Cu 1,4 milioane de persoane, Uganda este a treia țară cu cea mai mare 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/agenda_week_by_type/19-2018/19-2018_en.pdf 
2 Neonicotinoidele sunt o categorie de pesticide lansate pe piaţă în anii ‘90, ca înlocuitori ai altor pesticide mai vechi şi mai dăunătoare. Neonicotinoidele sunt pesticide sistemice, ceea 

ce înseamnă că sunt absorbite în fiecare celulă a plantelor, astfel încât toate părţile sunt otrăvitoare pentru dăunători. Cercetătorii cred că aceste pesticide joacă un rol important în decimarea 
albinelor, fenomen înregistrat în ultimele decenii în toate ţările în care au fost introduse insecticidele pe bază de neonicotinoide. 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/agenda_week_by_type/19-2018/19-2018_en.pdf
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„ofertă” de refugiați din lume și are nevoie de sprijin internațional sporit. Deputații europeni vor vizita proiectele finanțate de UE, se vor întâlni cu refugiații, 
comunitățile gazdă, reprezentanți ai unor ONG-uri și donatorii, precum și cu parlamentari, oficiali de stat și prim-ministrul Ruhakana Rugunda.  

 Georgia/menținerea păcii. O delegație a Subcomisiei pentru securitate și apărare (SEDE) va vizita Georgia, în perioada 8-9 mai a.c., pentru a face 
bilanțul cooperării și situației de securitate dintre UE și Georgia, în țară și în regiune. Deputații europeni vor vizita misiunea de observare a UE și limita 
administrativă cu Abhazia pentru a evalua eforturile misiunii de menținere a păcii și contribuția acesteia la stabilizarea și normalizarea situației din zonele 
afectate.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 8 mai 2018 - Madrid, Spania 

 Va participa la o conferință privind știrile false „Cum să luptăm cu știrile false în Europa”; 

 Va participa la un dialog cu cetățenii, alături de reprezentanți din domeniul culturii spaniole; 

 Întrevedere bilaterală cu dl Mariano Rajoy, prim-ministru al Regatului Spaniei. 
 

Miercuri, 9 mai 2018 - Yuste, Spania 

 Va participa la ceremonia Academiei Europene din Yuste, unde va primi Premiul European Carlos al V-lea3. 
 

Vineri, 11 mai 2018 - Florența, Italia 

 Va participa la cea de-a 8-a festivitate a Conferinței privind „Starea Uniunii”4 unde va susține discursul de deschidere. 

 

 
 

                                                 
3 Premiul European Carlos al V-lea este acordat de Academia Europeană a Fundației Yuste. Premiul este oferit persoanelor, organizațiilor, proiectelor sau inițiativelor care prin efortul 

sau dedicația lor au contribuit la înțelegerea și aprecierea generală a valorilor culturale, științifice, istorice ale Europei, precum și la procesul de unificare al Comunității Europene.  
4 Conferința privind „Starea Uniunii”, organizată de Institutul Universitar European, este un eveniment anual care reflectă la nivel înalt asupra stării Uniunii Europene. În 2018, la 

conferința ce se va desfășura la Florența – Italia, între 10-11 mai, se va discuta despre solidaritatea în Europa. Panelurile conferinței vor acoperi subiecte precum politicile europene economice, 
monetare și fiscale, investițiile sociale, migrația, apărarea și securitatea, schimbările climatice și energia. Conferința va fi urmată, în 12 mai a.c., de o zi deschisă activităților culturale la sediul 
Arhivelor Istorice ale Uniunii Europene - Villa Salviati. 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

 

Luni,  07 mai 2018 

-  „Muzica Europei: Țările de Jos”. 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. 
 

Miercuri,  09 mai 2018 

- Dialogul cu tema: „Viitorul tinerilor într-o Europă digitală” (Sofia, Bulgaria). 
 

Joi - Vineri, 10 - 11 mai 2018 

- Conferința autorităților naționale de securitate ale statelor membre UE privind protecția informațiilor clasificate (Sofia, Bulgaria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Marți, 8 mai 2018  

- Întâlnire cu dl Jens Stoltenberg, Secretar General al NATO, împreună cu dl Jean-Claude Juncker. 

Miercuri, 9 mai 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Petro Poroșenko, președintele Ucrainei. De asemenea, va participa la decernarea premiului Charlemagne președintelui Franței, 
dlui Emmanuel Macron (Aachen, Germania). 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/ro/introduction.html
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