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Guvernul  USL  la  raport  in  Parlamentul  European  cu  privire  la    încălcarea  gravă  a   

regulamentelor  parlamentare  i  obstructionarea justitiei  din  Româniaș :  Deputatii  europeni  au 

dezbătut  evolutiile  politice  din  România  cu  reprezentanti  ai  Consiliului  i  ai  Comisiei  Europene.ș  

Referendumul din 29 iulie care viza demiterea Pre edintelui Traian Băsescu a fost ulterior invalidat deș  

Curtea  Constitutională  din  cauza  neîndeplinirii  cvorumului  de  participare.  Deputatii  europeni  au 

condamnat  comportamentul  USL. Europarlamentarul  Petru Luhan a  accentuat  si  interesul  redus al 

guvernului USL pentru redresarea economiei nationale:  "Într-un moment în care toti liderii politici  

ar trebui să se concentreze asupra redresării economiilor statelor membre, iată că la peste 4 luni de  

la investirea guvernului socialisto-liberal, măsurile economice sunt inexistente i mai mult de atâtș  

încălcarea  gravă  a  regulamentelor  parlamentare  i  tentativele  de  obstructionare  a  justitiei  auș  

condus la efecte extrem de negative pentru viitorul tării. Deprecierea excesivă a monedei nationale,  

scăderea investitiilor străine, cre terea dobânzilor bancare si a credit default swap-urilor (CDS),ș  

scăderea locurilor de muncă i periclitarea integrării in Spatiul Schengen sunt numai câteva dintreș  

problemele cauzate de această guvernare."
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PETRU LUHAN - UN NOU SUCCES IN PARLAMENTUL EUROPEAN   - Declaratia sa scrisă   

privind lupta împotriva sclerozei multiple a fost adoptată: Având în  vedere că peste 600.000 de 

europeni suferă de scleroză multiplă (SM), care este cea mai întâlnită maladie neurodegenerativă i oș  

cauză majoră de dezabilităti netraumatice în rândul adultilor tineri, europarlamentarul Petru Luhan a 

initiat aceasta declaratie care urmăre te  ș politici flexibile de angajare a persoanelor care suferă de 

maladii neurologice cronice de tipul SM i masuri pentruș  încurajarea cercetări comparative privind 

SM în cadrul programului Orizont 2020. Declaratia încurajează statele membre să întărească accesul 

egal la îngrijiri de calitate, prin actiuni cum ar fi: folosirea de instrumente de formare certificate 

(de  tipul  celor  pentru  infirmierii  specializati  în  SM)  pentru  a  dezvolta,  standardiza  i  armonizaș  

pregătirea personalului specializat care lucrează ca infirmieri.

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

Victimele  infractionalitătii  vor  beneficia  de  drepturi  de  bază  pe  întreg  teritoriul  UE:  Toate 

victimele infractionalitătii vor beneficia de acelea i drepturi de bază pe întreg teritoriul UE i vor aveaș ș  

de asemenea dreptul la o evaluare a nevoilor speciale, conform unei directive aprobate de Parlament iș  

de reprezentantii Consiliului. Servicii gratuite, precum ajutor psihologic sau traducere i interpretare,ș  

vor  fi  astfel  disponibile  pentru  victime.  Aproape  75  de  milioane  de  persoane  sunt  victime  ale 

infractionalitătii în fiecare an în UE. 
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Starea  Uniunii  Europene  dezbătută 

împreună  cu  pre edintele  Barrosso:ș  

Pre edintele  Comisiei  Europene  José  Manuelș  

Barroso a prezentat  miercuri  principalele  sale 

proiecte,  în  cadrul  discursului  anual  privind 

starea Uniunii. Accentul a fost pus pe măsurile 

necesare pentru a face fată crizei din zona euro, 

care să fie sustinute de un buget european pe 

termen lung, ambitios i orientat către cre tereș ș  

economică.
  

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

Un nou concept strategic pentru politica externă a UE:  Parlamentul European a adoptat raportul 

anual privind politica externă i de securitate comună, solicitând un adevărat concept strategic pentruș  

actiunea externă a UE, menit să consolideze coerenta, consistenta i eficacitatea politicii externe a UE.ș  

"Consider că în viitor statele membre ar trebui să discute i să ajungă la o decizie cu privire la oș  

nouă strategie de securitate i la un document european în acest sens, care să definească exact ceș  

sarcini militare i civile va avea UE, unde se va interveni, cum vor fi furnizate capacitătile necesareș  

i  în  ce  mod  resursele  statelor  membre  pot  fi  combinate  pentru  acest  scop."ș  a  declarat 

europarlamentarul român Petru Luhan în plenul Parlamentului European.

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

Eficientă  energetică:  măsuri  obligatorii  pentru 

proiectele de renovare i economisire de energie:ș  

Măsuri  vizând  economisirea  de  energie,  inclusiv 

renovarea clădirilor publice, programe de economisire 

pentru  sectorul  serviciilor  publice  i  auditurileș  

energetice pentru companii devin obligatorii conform 

unei  directive  UE  privind  eficienta  energetică 

adoptată marti în plenară.  Reducerea consumului de 

energie cu 20% ar putea determina economii de 50 de 

miliarde de euro pe an. 
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O adevărată uniune bancară: Deputatii europeni au adoptat o rezolutie prin care avertizează statele 

membre că uniunea bancară avută în vedere trebuie să fie un proiect ambitios i că preferintele lorș  

actuale în ceea ce prive te crearea acesteia riscă să trimită un mesaj gre it. Rezolutia reiterează faptulș ș  

că, în momente de criză, metoda comunitară trebuie să prevaleze întotdeauna, deoarece aceasta este 

singura modalitate de a garanta că Uniunea Europeană este capabilă să iasă din criză mai puternică. 

*  *  *
* *
*

Pentru mai multe informa  tii despre activitatea Parlamentului European consultati site-ul:  
www.luhan.ro

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