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Pre  țuri mai mici pentru convorbirile în roaming, inclusiv pentru serviciile de date:   Costurile utilizării 

telefoanelor mobile, a telefoanelor de tip smartphone i a tabletelor în timpul călătoriilor pe teritoriul UE vorș  

scădea drastic de la 1 iulie a acestui an, conform unui acord provizorii între deputații europeni i guverneleș  

naționale care a fost votat de Parlament joi. Europarlamentarul Petru Luhan a declarat în plenul Parlamentului 

European că "Ultima plafonare a prețurilor pentru serviciile de roaming  a avut loc în iulie 2009,  însă din  

2009 tehnologia a evoluat foarte mult, au apărut nenumărate aparate care permit conectarea la internet  

astfel încât nu mai putem ignora un aspect al roamingului care în 2009 era neglijat, respectiv transferul de  

date.  Este  inadmisibil  ca  în  era  smartphonurilor  încă  trebuie  sa  plătim  preturi  exagerate  pentru 

comunicarea în roaming."  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarația  Pre edintelui  Schulz  cu  ocazia  Zilei  Europei:ș  Martin  Schulz,  Pre edintele  Parlamentuluiș  

European, a marcat Ziua Europei, miercuri, 9 mai, printr-un discurs în fața plenului referitor la starea Uniunii 

Europene i prezentând viziunea sa asupra viitorului Europei. În mijlocul tulburărilor electorale, austerității,ș  

cre terii  omajului i  crizei  monedei,  afacerile europene sunt  din ce în ce mai  aproape de oameni.  Martinș ș ș  

Schulz, a declarat că „a venit timpul ca Europa să schimbe direcția“. „Pe baza consolidării fiscale, UE este  

pregătită pentru o strategie a cre terii“ș , a adăugat dumnealui.

1



Viitorul aeroporturilor regionale din Uniunea Europeană: Cu sprijinul UE, aeroporturile regionale pot face 

mai mult pentru cre terea economică la nivel local, ca i pentru decongestionarea traficului aerian în nodurileș ș  

de trafic, susțin deputații europeni într-o rezoluție care va fi supusă la vot joi. Rețelele de transport terestru 

i aerian trebuie mai bine integrate pentru a face aeroporturile regionale mai competitive i mai atractive pentruș ș  

călători, se arată în textul Parlamentului. "Cu toții recunoa tem caracterul deosebit de important al acestorș  

aeroporturi,  atât din punct de vedere economic, social,  cât si  de mediu,  însă adevărata problemă apare  

atunci  când vine vorba de obținerea unei  finanțări.  Tocmai  de  aceea consider că pentru următoarea  

perioadă  de  programare  este  firesc  i  absolut  necesar  să  includem  aeroporturile  regionale  pe  listaș  

beneficiarilor  eligibili  pentru  solicitarea  de  finanțare  europeană  sau  din  cadrul  altor  instrumente  de  

inginerie financiară finanțate de UE. Astfel atractivitatea regiunilor va fi semnificativ îmbunătățită prin 

construirea sau modernizarea aeroporturilor regionale i acest lucru va conduce in mod direct la atragereaș  

investitorilor  i  a  turi tilor  in  regiune  i  implicit  la  dezvoltarea  rea  acestora."ș ș ș  a  declarat  Petru  Luhan, 

membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională.  

 

Pentru mai multe informații despre activitatea Parlamentului European consultați site-ul  :  
www.luhan.ro

Sau platforma online creată special pentru a comunica cu dumneavoastră:
http://luhan.ro/blog/
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