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Premiul Nobel - "Pacea voastră, premiul vostru": Parlamentul European a dedicat tuturor
cetătenilor europeni, câștigarea Premiului Nobel pentru Pace. In hemiciclul de la Strasbourg, a avut
loc miercuri, 12 decembrie festivitatea de prezentare a premiului, în prezenta Președintelui
Parlamentului European, Martin Schulz, a Președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso și a
Președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria siderurgică din UE: Producătorii de otel din Europa au probleme serioase. Cererea este în
scădere, costurile materiei prime și ale energie cresc, iar concurenta provenită din tările terte este din
ce în ce mai mare. Deputatii europeni au propus solutii pentru salvarea sectorului care a fost la baza
integrării europene de acum 60 de ani. "Recomand punerea în aplicare a unui nou plan de actiune
privind competitivitatea durabilă a sectorului constructiilor si implicit a sectorului siderurgic,
elaborarea unor masuri pentru atragerea de noi investitii străine directe, asigurarea unor conditii
de concurentă echitabile si evitarea potentialelor abuzuri de pozitie dominantă pe piată" a declarat
europarlamentarul roman Petru Luhan în plenul Parlamentului European.
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Brevetul european: UE va avea în sfârșit un
sistem unic de brevetare, după 30 de ani de
încercări.

Parlamentul a sustinut, în cadrul

votului de marti, compromisul obtinut de
Președintia cipriotă. Un brevet european
recunoscut conform noului sistem ar costa 980
de euro, fată de 1 850 de euro pentru un brevet
american.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Combaterea rezistentei la medicamente antimicrobiene: Utilizarea masivă a antibioticelor cu
spectru larg, în special în efectivele de animale, dezvoltă rezistentă la acestea și le reduce astfel
eficacitatea și la oameni. Creșterea rezistentei ar putea duce la o întoarcere în epoca pre-antibiotice,
afirmă Organizatia Mondială a Sănătătii.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protectia animalelor în timpul transportului spre abatoare: Europarlamentarii au propus noi
reglementari pentru îmbunătătirea conditiilor de transport pentru animalele destinate sacrificării,
inclusiv o limită de opt ore pentru durata transportului către abatoare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decongestionarea aeroporturilor: Deputatii au
votat noi reguli pentru a se asigura că sloturile orare
de decolare și aterizare ale aeronavelor sunt
utilizate eficient, astfel încât să îi protejeze pe
locuitorii din apropierea aeroporturilor împotriva
zgomotului și pentru a stimula competitia între
furnizorii de servicii de handling la sol. Opiniile
deputatilor au fost împărtite în privinta unei
liberalizări mai intense a serviciilor de handling la
sol.

2

Taxa pe tranzactiile financiare: 11 state

mai corectă a costurilor crizei. Parlamentul a

membre UE ar putea introduce mult-dezbătuta

încercat să lărgească aplicarea taxei și la

taxă pe tranzactiile financiare, care are ca scop

agentii din afara UE care comercializează

distribuirea mai corectă a costurilor crizei. Un

instrumente emise în Uniune.

acord privind taxa, aprobat de Parlament în mai,
s-a dovedit imposibil de acceptat de către
Consiliu. De aceea, o parte din statele membre
au cerut lansarea procedurii care permite
introducerea taxei în doar câteva tări. În mai
2012, deputatii europeni au sprijinit propunerea
Comisiei Europene (0,1% pentru actiuni și
obligatiuni și 0,01% pentru instrumentele
financiare derivate), argumentând că taxarea
tranzactiilor financiare ar asigura distribuirea
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drepturile imigrantilor și ale minoritătilor: Încălcarea drepturilor imigrantilor, ale minoritătilor
nationale, ale persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale (LGBT) și altele au fost
evidentiate într-o dezbatere, urmată de o rezolutie. Deputatii europeni au îndemnat statele membre și
Comisia să își intensifice eforturile pentru a se asigura că drepturile fundamentale sunt pe deplin
respectate în Europa.
* * *
**
*
Pentru mai multe informatii 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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