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Parlamentul reacționează la deciziile Summit-ului UE: Odată cu noul acord privind uniunea
fiscală, convenit la Consiliul European informal din 30 ianuarie, deputații au dezbătut deciziile luate
de guvernele UE și au propus noi măsuri pentru stimularea creșterii economice și a ocupării forței de
muncă, într-o rezoluție ce a fost votată joi. Europarlamentarul Petru Luhan a cerut in plenul
Parlamentului European să se acorde o atenție sporită tineretului și a recomandat statelor membre să
includă în structura viitoarelor programe naționale finanțate din fonduri europene (pentru perioada de
programare 2014 – 2020) axe bine finanțate si special dedicate ocupării forței de muncă în rândul
tinerilor.

Catherine Ashton, vice-președintele Comisiei Europene pentru relații externe - dezbatere cu
privire la Iran și Rusia: Sancțiunile împotriva Iranului aprobate de Consiliul de miniștri la 23
ianuarie, precum și alegerile legislative din Rusia desfășurate în decembrie 2011, au fost dezbătute
împreună cu Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe.
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Sport - zero toleranță pentru huliganism și
forme de înșelăciune: Pentru prima dată,
Parlamentul a dezbătut măsurile la nivelul
Uniunii Europene pentru stoparea violenței pe
stadioane, a dopajului, "aranjării" meciurilor și
a pariurilor ilegale. Deputații doresc sancțiuni
dure împotriva fraudelor fiscale în domeniul
sportiv și reglementarea activității agenților
sportivi.
O gestionare adecvată a deșeurilor duce la scăderea costurilor: Proasta gestionare a deșeurilor e
costisitoare, iar "exportarea" deșeurilor costă și mai mult, potrivit unei rezoluții votata in plenul
Parlamentului European. Factorii de mediu, de sănătate și de eficiență economică indică necesitatea
unor practici adecvate de tratare a deșeurilor, iar industria de reciclare a Uniunii Europene poate
genera până la jumătate de milion de locuri de muncă.
Bill Gates în Parlamentul European - „Rolul Europei va șlefui acțiunea globală“: Bill Gates a
salutat în Parlamentul European, angajamentul UE referitor la ajutorul pentru dezvoltare și a încurajat
statele membre să facă în continuare acest lucru, în ciuda situației economice dificile. Domnul Gates a
arătat că Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare donator pentru dezvoltare din lume.
„Generozitatea Europei a salvat milioane de vieți“, a spus dumnealui, adăugând că „este important să
vă păstrați rolul de lider, să cooperăm și să avem grijă de ceilalți“.
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Ce

viitor

au

euro-obligațiunile?

Euro-

obligațiunile ar putea deveni o sursă de
stabilitate pentru zona euro pe termen mediu,
dar nu pot satisface nevoile pe termen scurt,
conform proiectului de rezoluție elaborat de
Comisia pentru afaceri economice şi monetare,
în decembrie 2011.

Petru Luhan - mai aproape de dumneavoastră: Începând de vineri, 3 februarie 2012, Petru Luhan
vă invită să dezbateți împreună actualitatea publică europeană și națională. Platforma online creată
special pentru dumneavoastră vă va furniza informații în timp real cu privire la ceea ce se întâmplă în
cadrul instituțiilor europene, la deciziile care se iau aici și cum la modul cum acestea ne vor afecta
viața. Așadar, începând de mâine, vă invit să accesați: http://luhan.ro/blog/

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