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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Din agenda săptămânii 

Marţi, 10 iulie 2018 

- Dl Günther H. Oettinger, membru al Comisiei Europene responsabil pentru buget şi resurse umane, va avea o întâlnire cu dna Viorica Dăncilă, prim-
ministru al României; 

- Domnul Phil Hogan, membru al Comisiei Europene responsabil pentru agricultură şi dezvoltare rurală va avea o întâlnire cu dna Viorica Dăncilă, prim-
ministrul României; 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională se va întâlni cu dna Viorica Dăncilă, prim-ministru al României.  

- Dna Corina Crețu va avea o întâlnire cu dl Reinhold Hilbers, ministrul finanțelor din Landul Saxoniei Inferioare (Germania); 

- Dna Corina Crețu va avea o întâlnire cu dl Javier Lambán, președinte al Guvernului Aragon (Spania); 

- Dna Corina Crețu va avea o întâlnire cu dl Alexis Charitsis, ministru delegat pentru economie și dezvoltare din Grecia.  

Miercuri, 11 iulie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Joi, 12 iulie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională se va întâlni cu dl Louis Grech, consilier al prim-ministrului din 
Malta.  
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- Doamna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională se va întâlni cu dl Pieter Bult, reprezentantul Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în România. 

Vineri, 13 iulie 2018 

- Dna Vĕra Jourová, membru al Comisiei Europene responsabil pentru justiţie, consumatori şi egalitate de şanse va avea o întâlnire cu dl Tudorel Toader, 
ministrul jusţiţiei din România. De asemenea, va avea o întâlnire cu dl David Gauke, Lordul cancelar și secretar de stat pentru justiție din Regatul Unit al Marii 
Britanii (Innsbruck, Austria).  

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 9 iulie 2018 

- Va participa la Summit-ul UE-Ucraina împreună cu dl Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European, cu dl Petro Poroshenko, preşedintele 
Ucrainei, cu dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant pentru afaceri 
externe şi politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei Europene, cu dl 
Maroš Šefčovič, membru al Comisiei Europene şi responsabil pentru 
Uniunea energiei, cu dl Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte al Comisiei 
Europene şi responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, precum şi 
pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de 
capital şi dna Cecilia Malmström, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru comerţ (Bruxelles, Belgia).  

Marţi, 10 iulie 2018 

- Împreună cu dl Frans Timmermans va avea o întrevedere cu prim-
ministrul României, dna Viorica Dăncilă.  

- Va avea o întâlnire cu dna Marlene Bonnici, reprezentantul 
permanent al Maltei pe lângă UE.   

Miercuri, 11 iulie 2018 

- Va participa la Summit-ul UE-Japonia, împreună cu dl Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European, cu dl Shinzō Abe, prim-ministrul Japoniei, 
cu dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei Europene şi cu dna 
Cecilia Malmström, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
comerţ (Bruxelles, Belgia).  

Joi, 12 iulie 2018 

- Va participa la Summit-ul NATO împreună cu dl Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European şi cu dna Federica Mogherini, Înaltul 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate şi 
Vicepreşedinte al Comisiei Europene (Bruxelles, Belgia). 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

Luni, 9 iulie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Ahmet Üzümcü, directorul general al 

Organizației pentru interzicerea armelor chimice; 

 Va avea o întrevedere cu dl Nasser Camel, secretarul general al 

Uniunii pentru Mediterana (UpM); 

 Va avea o întrevedere cu dl Nechirvan Barzani, prim-ministru al 

guvernului regional din Kurdistan, Irak. 

Marţi, 10 iulie2018 

  Va participa la Summit-ul Balcanilor de Vest care va avea loc la 

Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 

Miercuri, 11 iulie 2018 

 Va participa la Summit-ul UE-Japonia care va avea loc la Bruxelles, 

Belgia. 

Miercuri - Joi, 11-12 iulie 2018 

 Va participa la Summit-ul NATO ca va avea loc la Bruxelles, Belgia.  

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 12 iulie 2018 

 Va prezida reuniunea Consiliului pentru energie UE- SUA care va 

avea loc la Bruxelles, Belgia; 

 Va participa la reuniunea Coaliției globale împotriva Daesh, la 

Bruxelles; 

 Va avea o întrevedere cu dl Mike Pompeo, secretar de stat al 

Statelor Unite ale Americii, la Bruxelles. 

Vineri, 13 iulie 

 Va prezida reuniunea Consiliului de stabilizare și asociere UE - fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei, la Bruxelles; 

 Va prezida reuniunea Consiliului de stabilizare și asociere UE - Bosnia 

și Herțegovina, la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a viceprim-ministrului și ministru al afacerilor 

externe din Kuweit,  Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna  9 – 15 iulie   a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la Bruxelles– 
Belgia.    

 Perspective economice.  Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), totodată și președintele Comisiei pentru riscuri sistemice europene (ESRB), 
dl Mario Draghi, va avea, în data de 9 iulie a.c., o întâlnire de lucru cu membrii Comisie pentru afaceri economice și monetare (ECON)  privind perspectivele 
evoluțiilor economice și monetare, precum și monede virtuale și politica monetară a băncilor centrale.  

 Mobbing și hărțuire sexuală. Măsuri de prevenire și combatere a agresiunilor (mobbing) și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice 
și viața politică din UE vor fi propuse și adoptate de membrii Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitate de gen (FEMM), în data de 10 iulie a.c. Propunerile 
urmăresc să sensibilizeze opinia publică asupra consecințelor violenței și a hărțuirii, precum și să clarifice definițiile și clasificările diferitelor tipuri de violență 
bazate pe egalitatea de  gen. 

 Cybersecurity. O propunere care vizează introducerea unei certificări a UE privind securitatea informatică pentru produsele software și hardware, 
cum ar fi aparatele electrocasnice inteligente (uscătoare, frigidere), va fi supusă la vot în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), în data de 
10 iulie a.c.  

 Concedii pentru copii. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) va vota, în data de 11 iulie a.c., o propunere de 
actualizare a legislației UE privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată a părinților și îngrijitorilor - votul privind decizia de a intra în negocieri 
interinstituționale. 

 Calitatea duală a produselor. Testele efectuate în mai multe state membre ale UE au arătat diferențe de calitate existente între produsele vândute 
sub aceeași marcă și ambalaje în diferite țări din UE. Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) va propune măsuri noi pentru a aborda 
această problemă, în data de 12 iulie a.c. 

 Formulare on-line pentru reducerea birocrației. Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) va vota, în data de 12 iulie a.c.,  o 
propunere referitoare la înțelegerea informală la care au ajuns miniștrii UE de a crea o singură poartă digitală pentru a ajuta cetățenii și firmele să acceseze on-
line informațiile și procedurile administrative. Acestea vor include, printre altele, cereri pentru împrumuturi de studiu, înregistrare de automobile, certificate de 
ședere și declarații de venit, precum și declarații fiscale corporative.  

 Reforma zonei euro / Germania. Propunerile recente, inclusiv cele franco-germane, care vor reforma Uniunea Monetară și zona euro, vor fi 
dezbătute în cadrul  Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) cu ministrul finanțelor din Germania și vice-cancelarul Olaf Scholz, în data de 12 iulie 
a.c.   

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
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 Președinția austriacă a Consiliului UE își va prezenta prioritățile în cadrul mai multor comisii parlamentare, în perioada 9-12 iulie a.c. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Marți, 10 iulie 2018  

 Va avea o întâlnire cu delegația FederUnacoma1. 

 

Miercuri, 11 iulie 2018  

 Va participa la o conferința de presă comună privind sănătatea și sportul, împreună cu dl Francesco Cognetti2 și dl Massimiliano Allegri3; 

 Va participa la semnarea memorandumului privind Eurovision; 
 Va participa la Adunarea anuală Confagricoltura4; 

 Va participa la o sesiune foto cu vizitatorul care va avea numărul 2 milioane; 

 Va participa la o sesiune foto cu președintele Forumului femeilor europene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Federația națională a producătorilor de mașini pentru agricultură , înființată în 2012, ca o continuare a activităților federale Unacoma (Uniunea națională a producătorilor de mașini agricole 
născuți în 1945). Federația a fost fondată cu scopul de a recunoaște grupurile de produse individuale care cuprind o mai mare eficiență și autonomie, favorizând politici de agregare care 
fluidizează activități și servicii pentru sisteme de afaceri, și să permită agregarea altor instituții, reprezentând sectoare similare mecanizării și legate de aceasta, în vederea lărgirii frontierei 
reprezentării Federației, jucând astfel un rol din ce în ce mai important în forurile politice și instituționale. 
2 Francesco Cognetti  - director al Departamentului oncologic medical al Institutului național Regina Elena, din Roma - Direcția primară de oncologie medicală a Institutului național Regina Elena 
pentru studiul și tratamentul tumorilor  
3 Massimiliano Allegri este un fost fotbalist italian și actual antrenor, care în prezent activează la clubul italian Juventus Torino. 
4 Confederația generală a agriculturii italiene – Confagricoltura - este organizarea reprezentării și protecției afacerilor agricole italiene. Este recunoscută ca fiind protagonistul producției și 
urmărește dezvoltarea economică, tehnologică și socială a întreprinderilor agricole și agricole. 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda
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Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

Duminică - luni, 8 - 9 iulie 2018 

- Reuniunea preşedinţilor comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE (COSAC) (Viena, Austria).  

Luni, 9 iulie 2018 

- Vizita dlui Matthijs Sienot, raportor pentru mobilitate curată din Camera Reprezentanţilor din Ţările de Jos (Bruxelles, Belgia). 

Marţi - miercuri, 10 - 11 iulie 2018 

- Vizita funcţionarilor Comisiei pentru afaceri europene din Camera Reprezentanţilor din Ţările de Jos (Bruxelles, Belgia).  
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 9 iulie 2018 

- Summit-ul UE-Ucraina (Bruxelles, Belgia). 

Luni - marţi, 9 - 10 iulie 2018 

- Conferința experților în domeniul educației și formării profesionale 
cu tema: „Viitorul educației și formării profesionale în Europa” (Viena, 
Austria).  

Miercuri, 11 iulie 2018 

- Summit-ul UE-Japonia (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri - joi, 11 - 12 iulie 2018 

- Summit-ul NATO (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 12 - 13 iulie 2018 

- Reuniunea informală a miniştrilor justiţiei şi afacerilor interne 
(Innsbruck, Austria).  

Joi, 12 iulie 2018 

- Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia).  

Vineri, 13 iulie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare 
(Bruxelles, Belgia); 

- Reuniunea Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-fosta Republică 
iugoslavă a Macedoniei (Bruxelles, Belgia).  
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

Luni, 9 iulie 2018  

- Va participa la Summit-ul UE-Ucraina (Bruxelles, Belgia). Miercuri, 11 iulie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Ilham Aliyev, preşedintele Azerbaijanului; 

- Va participa la Summit-ul UE-Japonia, în cadrul căruia va fi semnat 
Acordul de parteneriat economic UE-Japonia, precum și Acordul de 
parteneriat strategic; 

- Va participa la Summit-ul NATO (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 12 iulie 2018  

- În cadrul Summit-ului NATO va avea întâlniri cu dl Nikol Pashinyan, 
prim-ministrul Armeniei şi cu dl Ashraf Ghani, președintele Afganistanului 
(Bruxelles, Belgia). 

 

Vineri, 13 iulie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Edi Rama, prim-ministrul Albaniei. 
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