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        Bruxelles, 29 martie 2012 

Știri din Parlamentul European 
mini-sesiune plenară 
28 - 29 martie 2012 

Evoluțiile din Serbia, Kosovo și Muntenegru în direcția aderării la UE: Deputații europeni au evaluat 

evoluțiile din Serbia, Kosovo și Muntenegru în direcția aderării la UE în dezbaterea de miercuri și rezoluția care 

se va vota joi. In ceea ce privește aderarea Serbiei, europarlamentarul Petru Luhan a declarat în plenul 

Parlamentului European că "Serbia trebuie să implementeze legislația privind minoritățile, de o manieră 

coerentă și consistentă  și că asigurarea accesului la educație, serviciu religios, mass media și administrație 

publică în limba română, pentru toți cei care se identifică români este o necesitate". 

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

Reglementarea comerțului cu produse financiare derivate: Legislația pentru a face mai sigur și mai 

transparent comerțul cu produse derivate a fost supusa la vot joi. Se consideră că tranzacționarea produselor 

financiare derivate a contribuit la criza financiară globală. Proiectul de regulament a primit un acord provizoriu 

pe 9 februarie din partea echipelor de negociatori ai Parlamentului European și Consiliului. 

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

 

Evoluțiile din Turcia: Deputații europeni cer un tratament mai 

bun pentru jurnaliști: Legile din Turcia care afectează libertatea 

presei și numeroasele procese intentate jurnaliștilor vor constitui o 

problemă-cheie în dezbaterea de miercuri privind perspectiva de 

aderare a Turciei. Joi, deputații europeni au adoptat o rezoluție prin 

care vor cere autorităților turce să facă mai multe eforturi în 

direcția reformei sistemului judiciar și protejării libertăților civile.  
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Deputații europeni cer Comisiei să întărească 

drepturile pasagerilor care călătoresc pe calea 

aerului: Liniile aeriene trebuie să dea informații 

clare și asistență imediată pasagerilor puși în 

imposibilitatea de a călători, se spune în rezoluția 

Parlamentului European. Când liniile aeriene intră 

în faliment sau încetează să ofere servicii de zbor, 

pasagerii trebuie repatriați gratuit, adaugă rezoluția.

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

Raportul anual pentru 2010 al Băncii Europene 

de Investiții (BEI): acesta încurajează BEI să își 

continue activitățile pentru a sprijini dezvoltarea 

economiei europene și pentru a încuraja creșterea, 

pentru a stimula ocuparea forței de muncă și pentru 

a promova coeziunea socială și teritorială, 

concentrându-se în special asupra proiectelor 

destinate regiunilor mai puțin dezvoltate. Petru 

Luhan a declarat că "în ceea ce privește volumul 

creditării, proiectele de tip parteneriat public-

privat (PPP) au reprezentat în 2010 32 % din 

împrumuturile acordate de BEI pentru rețelele 

transeuropene de transport și în contextul în care 

finanțarea publică este din ce în ce mai limitată, 

consideră că orientarea investițiilor BEI către 

astfel de proiecte va fi de un real sprijin în 

completarea eforturilor realizate la nivel local și 

regional". 

 

 
 

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/ 


