
 

 1 

Strasbourg, 22 Noiembrie 2012 

 

Știri din Parlamentul European 

sesiune plenară 

19 - 22 Noiembrie 2012 

Israel și Hamas somate să înceteze violența: Președintele Parlamentului European, Martin Schulz a 

condamnat escaladarea violenței între Israel și Hamas, cerând ambelor părți să facă dovadă de reținere. 

"Civilii din ambele părți plătesc prețul cel mai mare pentru acest cerc vicios al atacului și al 

represaliilor", a declarat acesta in deschiderea ședinței plenare. 

 

          

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

Uniunea Economică și Monetară: Parlamentul a adoptat marți principiile sale directoare pentru o 

viitoare Uniune Economică și Monetară (UEM). Acestea schițează normele de responsabilitate pentru 

a se potrivi transferurilor de competențe la nivelul UE. Deputații au decis, de asemenea, faptul că 

reformele, cum ar fi îmbunătățirea coordonării fiscale, pot începe acum, fără a modifica normele de 

bază ale UE. 

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

Audierea în Parlament a noului comisar, Tonio Borg: Parlamentul European a votat candidatura 

comisarului-desemnat maltez, Tonio Borg. Acesta a fost desemnat de guvernul maltez pentru 

preluarea portofoliului de comisar responsabil pentru politica de sănătate și protecția consumatorilor, 

după demisia lui John Dalli. 
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Buget 2013: Parlamentul European va 

încerca să deblocheze discuțiile: Membrii 

Parlamentului doresc sa rezolve impasul în care 

se află bugetul UE. Într-o dezbatere cu 

președinția cipriotă și Consiliu, deputații au 

cerut Comisiei să depună o nouă propunere de 

buget pentru 2013, deoarece Consiliul și 

Parlamentul nu au reușit să se pună de acord 

înaintea datei limită - 13 noiembrie. Între timp, 

unele programe europene continuă să fie 

blocate din lipsă de fonduri, iar Comisia nu mai 

poate achita facturile.  

 

    

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

Alegerile europene din 2014: Cetățenii europeni vor fi chemați să voteze pentru a-și alege 

reprezentanții în Parlamentul European peste mai puțin de 2 ani. Deputații vor dezbate împreună cu 

Consiliul și Comisia cu privire la modul în care poate fi îmbunătățită participarea cetățenilor și crește 

legitimitatea politică.  

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

 

 

Deputații vor motociclete si quad-uri mai sigure: 

Deputații au dezbătut cu privire la stabilirea unor 

standarde mai stricte de siguranță pentru motorete, 

scutere, motociclete, vehicule pentru toate tipurile 

de teren și vehicule de tip "Quad", care reprezintă în 

prezent doar 2% din trafic, dar 16% din accidentele 

mortale pe șoselele europene. Parlamentul European 

a votat noile reglementări, cu care Consiliul a fost 

deja de acord. Fabricanții au de asemenea de 

câștigat, ținând cont că actualele 15 directive vor fi 

înlocuite de un singur text legislativ.  
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Gazele de șist vor fi exploatate, însă cu respectarea 

normelor de protecție a mediului: Statele membre 

trebuie să poată alege dacă vor să exploateze gazele 

de șist, însă legislația europeană și cea națională 

trebuie să fie suficient de stricte în anumite privințe, 

cum ar fi exploatarea prin fracturare hidraulică, 

pentru a evita daunele de mediu. Aceasta este 

viziunea comisiei parlamentare pentru industrie și a 

comisiei pentru mediu, ale căror rezoluții separate au 

fost supuse la vot.

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

Copiii - utilizatori de internet care trebuie 

protejați: Copiii trebuie să poată utiliza 

internetul în siguranță și conștienți de riscuri. 

Combaterea conținuturilor online ilegale sau 

dăunătoare trebuie să aibă prioritate, eforturi 

suplimentare fiind necesare pentru retragerea 

conținuturilor neadaptate vârstei utilizatorilor. 

Parlamentul cere statelor membre și Comisiei 

să asigure o abordare coerentă în favoarea unui 

cadru legislativ armonizat în acest domeniu. 

"Expunerea copiilor la un conţinut digital 

necorespunzător este o consecinţă negativă a 

creşterii accesibilităţii tehnologiei. Aş dori să 

subliniez importanţa monitorizării expunerii 

la conţinut online şi offline care duce la 

manipularea psihologică a copiilor şi aici mă 

refer la jocurile video. Este esenţial să 

combatem riscurile asociate unor astfel de 

conţinuturi. Trebuie să promovăm campanii 

educaţionale pentru a-i proteja pe copii de 

consecinţele expunerii care le afectează în 

mod negativ dezvoltarea" a declarat 

europarlamentarul Petru Luhan în plenul 

Parlamentului European. 
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UE trebuie să aibă un buget puternic și flexibil pentru perioada 2014 - 2020: UE are nevoie de un 

buget pe termen lung adecvat și flexibil pentru a-și consolida economia și piața forței de muncă, a 

declarat majoritatea liderilor grupurilor în ședința plenara. Liderii grupului PPE au avertizat că nu 

putem continua politicile actuale cu un buget de sub 1% din Venitul National Brut european. Având în 

vedere că 517 deputați au votat în favoarea unui buget puternic al UE, el a reiterat faptul că Uniunea 

Europeană are nevoie de un buget sigur și responsabil pentru a răspunde așteptărilor ridicate de 

planurile și promisiunile existente. Investiția în viitor este singura cale de ieșire din criză. 

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

Extindere - politici, criterii şi interese strategice ale UE: In ciuda provocărilor  de ordin economic 

cu care se confrunta Uniunea Europeana in prezent, politica de extindere continua sa reprezinte o 

garanție de securitate pe continentul European. Europarlamentarul Petru Luhan a ridicat in plenul 

Parlamentului European doua probleme deosebit de importante pentru Romania: "Îmi exprim 

speranța ca noul statut al Serbiei în relaţia cu UE, de ţară candidată, va fi un stimulent pentru 

procesul intern de reforme, pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de aderare, inclusiv în ceea ce 

priveşte situaţia minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei. In al doilea rând as dori să 

evidenţiez avansul important al Republicii Moldova în negocierea Acordului de Asociere UE - 

Republica Moldova şi a Acordului Cuprinzător de Comerţ Liber, elemente care sunt convins ca vor 

asigura o perspectivă europeană clară pentru cetățenii moldoveni în viitorul apropia." 

 

 

*  *  * 

* * 

* 

 

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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