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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

Luni - marţi, 17 - 18 septembrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională va susţine un discurs cu ocazia celei de-a III-a ediţie a 
Forumului Internațional Digital din România cu tema - „Femeile lider în 
domeniul industriei” și un discurs în cadrul Forumului de afaceri al Iniţiativei 
celor Trei Mări - Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Adriatică 1 . 
(Bucureşti, România). 

Miercuri, 19 septembrie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională va avea o întâlnire cu dl Marian Petrache, președinte al 

                                                 
1 Această iniţiativă reuneşte 12 state (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, 
Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia) şi urmăreşte cooperarea în 
domeniul energetic, precum şi în cel al infrastructurii de transport şi de comunicaţii între 
statele membre. 

Consiliului Județean Ilfov (București, România); de asemenea, dna Creţu, va 
avea o întâlnire cu dna Nikolina Angelkova, ministru al turismului din 
Republica Bulgaria. 

Joi - vineri, 20 - 21 septembrie 2018 

- Dna Corina Creţu, va avea o întâlnire cu dna Gabrijela Žalac, ministru 
al dezvoltării regionale și fonduri UE; va participa la un „Dialog cu cetățenii” 
împreună cu dna ministru și va vizita proiectele finanțate din fonduri 
europene: muzeul culturii Vučedol și situl arheologic Vučedol (Vukovar, 
Croația); 

- Cel de-al 10-lea Forum cetăţenesc pentru energie (Dublin, Irlanda). 

Vineri, 21 septembrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională se va întâlni cu dl Andrej Plenković, prim-ministrul Croaţiei 
(Beli Manastir, Croaţia). 
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, 

dl Jean-Claude Juncker 

Luni - marţi, 17 septembrie 2018 

- Va participa la o cină oficială înaintea summit-ului „Iniţiativei celor 
Trei Mări” (Bucureşti, România). 

Marți, 18 septembrie 2018 

- Va participa la summit-ul „Iniţiativei celor Trei Mări” (Bucureşti, 
România). 

Miercuri - joi, 19 - 20 septembrie 2018 

- Va participa la Summit-ul PPE, înaintea Reuniunii informale a şefilor 
de stat sau de guvern; va participa la o cină de lucru găzduită de dl Sebastian 
Kurz, cancelarul Austriei (Salzburg, Austria); 

- Va participa la Reuniunea informală a şefilor de stat sau de guvern 
(Salzburg, Austria). 

 

 

 

 

 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru 

afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna 

Federica Mogherini 

Luni, 17 septembrie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Jens Stoltenberg, secretarul general al 
NATO, la Bruxelles.  

Marți, 18 septembrie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui Pradeep Kumar Gyawali, ministrul de 
externe al Nepalului; 

 Va primi vizita oficială a dlui Carlos Holmes Trujillo, ministrul 
afacerilor externe al Columbiei. 

Joi, 20 septembrie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui Tilak Marapana, ministrul afacerilor 
externe din Sri Lanka; 

 Va primi vizita oficială a dlui Yusuf bin Alawi bin Abdullah, ministrul 
afacerilor externe al Omanului. 

Vineri - sâmbătă, 21- 22  septembrie 2018 

 Se va afla la Montreal, Canada, unde va prezida prima reuniune a  
femeilor care ocupă funcția de ministru de externe. 

Duminică, 23 septembrie 2018 

 Se va afla la New York , Statele Unite ale Americii, unde va participa 
la Adunarea generală a Națiunilor Unite; va avea o întrevedere cu dl Antonio 
Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite și va participa la 
o reuniune trilaterală a Grupului de lucru UA-UE-ONU. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 17 – 23 septembrie a.c., deputații europeni  vor întreprinde activităţi parlamentare externe – delegații. 

 

 Slovacia și Malta / statul de drept. O delegație a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) se va deplasa în Slovacia și Malta, în 
perioada 17-20 septembrie a.c., pentru a examina situația statului de drept, nivelul corupției și securitatea jurnaliștilor. În ambele cazuri, deputații europeni se 
vor întâlni cu jurnaliști, cu membri ai guvernului, cu autorități polițienești și judiciare, precum și cu ONG-uri. În Malta, membrii delegației vor avea o întâlnire cu 
membrii familiei dnei  Daphne Caruana Galizia, jurnalist de investigații care a fost asasinată, anul trecut, printr-un atac cu bombă la mașina personală.  

 EuroLat. Adunarea parlamentară euro-latino-americană (EuroLat) va organiza, în perioada 17-20 septembrie a.c., cea de-a 11-a sesiune la Viena, 
în Austria. Cei 75 de deputați europeni și 75 de reprezentanți ai parlamentelor din America Latină și Caraibe se vor reuni pentru a dezbate, inter alia, criza 
migrației în Venezuela și viitoarele alegeri prezidențiale din Brazilia.  

 Kazahstan și Uzbekistan / cooperare. O delegație a Comisiei pentru afaceri externe (AFET) se va deplasa, în perioada 17-20 septembrie a.c., în 
Kazahstan și Uzbekistan pentru a se întâlni cu miniștri și lideri ai Parlamentului, pentru a evalua punerea în aplicare a Acordului de cooperare UE-Kazahstan și 
pentru a negocia încheierea unui nou acord cu Uzbekistanul. Discuțiile se vor axa pe întărirea relațiilor privind neproliferarea armelor, combaterea terorismului, 
securitatea regională, statul de drept, guvernanța și drepturile omului.  

 Ziua Democrației. Pentru a marca Ziua Internațională a Democrației, Parlamentul European va găzdui, în data de 18 septembrie a.c., o conferință 
la nivel înalt cu tema  „Leadership UE pentru democrație". Foști deputați, reprezentanți ai societății civile și ai ONG-urilor, precum și jurnaliști, vor dezbate 
provocările actuale cu care se confruntă democrațiile, rolul social-media în politică, precum și modalitățile de promovare a democrației prin conducerea și 
angajamentul femeilor.  
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 Palestina / drepturile omului. Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Palestina va face o vizită de lucru în teritoriile ocupate, în 
perioada 18-20 septembrie a.c., pentru a se întâlni cu autorități, organisme ale societății civile, lideri ai comunității și susținători ai drepturilor omului. Scopul 
acestei deplasări va fi evaluarea situației politice din Cisiordania și Gaza și perspectivele pentru un viitor stat palestinian, având în vedere decizia SUA de a 
recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Statului Israel, și de a tăia fondurile pentru finanțarea Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări 
pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA). De asemenea, se va face o evaluare cu privire la respectarea drepturilor omului, utilizarea 
ajutorului UE, demolarea proiectelor finanțate de UE, precum și extinderea accelerată a așezărilor ilegale israeliene.  

 Japonia / afacere comercială. O delegație a Comisiei pentru comerț internațional (INTA) se va deplasa în Japonia, în perioada 18-20 septembrie 
a.c., înainte de votul Parlamentului European, la sfârșitul acestui an, cu privire la Acordul de parteneriat economic recent convenit. Deputații europeni vor 
discuta diverse aspecte ale comerțului, inclusiv comerțul cu lemn, măsurile de ajutorare a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și planurile Japoniei de a 
ratifica anumite standarde de muncă.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Miercuri, 19 septembrie 2018 

 Va participa la summit-ul Partidului Popular European (PPE) care se va desfășura la Salzburg, în Austria; 

 Va participa la o cină de lucru alături de șefii de stat sau de guvern, prezenți la summit-ul PPE. 

  

Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

Miercuri, 19 septembrie 2018 

- Vizita unei delegaţii a  funcționarilor Camerei Reprezentanților din Țările de Jos (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 20 – 21 septembrie 2018 

- Seminar ECPRD cu tema: „Digitalizarea societății” (Oslo, Norvegia). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 17 septembrie 2018 

 Conferința la nivel înalt privind energia - „Taxă pentru schimbare: 
tehnologii inovatoare pentru industriile mari consumatoare de energie” 
(Linz, Austria). 

  

 Luni – marți, 17 – 18 septembrie 2018 

 Reuniunea informală a miniștrilor energiei; 

 Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea 
economică și guvernanța în Uniunea Europeană (Viena, Austria). 

  

Marți, 18 septembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (articolul 50) 
(Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri, 19 septembrie 2018 

 Conferința privind digitizarea la locul de muncă (Viena, Austria). 

Joi, 20 septembrie 2018 

 Conferința europeană privind apa (Viena, Austria). 

Vineri, 21 septembrie 2018 

 Conferința privind dimensiunea economică a sportului (Viena, 
Austria). 

Sâmbătă, 22 septembrie 2018 

 Ceremonia de deschidere a Săptămânii europene a sportului, ediţia 

2018 (Viena, Austria). 

Duminică - marţi, 23 – 25 septembrie 2018 

 Reuniunea informală a miniştrilor agriculturii. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii 

Miercuri - joi, 19 - 20 septembrie 2018  

- Reuniunea informală a şefilor de stat sau de guvern (Salzburg, Austria). 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Marţi, 18 septembrie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Emmanuel Macron, preşedintele Franţei (Paris, Franţa). 

 

Miercuri - joi, 19 - 20 septembrie 2018  

- Va participa la Reuniunea informală a şefilor de stat sau de guvern, summit-ul PPE  (Salzburg, Austria). 
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