Strasbourg, 16 februarie 2012

Știri din Parlamentul European
sesiunea plenară 13 - 16 februarie 2012
Redirecționarea

fondurilor

UE

pentru

crearea de locuri de muncă pentru tineri:
Deputații au chestionat Comisia cu privire la
planurile de utilizare a peste 82 de milioane de
euro din fondurile structurale nealocate unor
proiecte specifice pentru ajuta micile companii
și pentru a combate șomajul în rândul tinerilor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregătiri pentru Consiliul European: În perioada 1- 2 martie a.c., va avea loc următorul Consiliu
European, care se va focaliza asupra situației economice din Europa. Miercuri, Parlamentul European
a dezbătut si prezentat prioritățile sale înainte de summit-ul care va evalua prima etapă a așa-numitului
semestru european (un instrument de coordonare economică), precum și progresele înregistrate până
acum, cu privire la deciziile luate pentru a ieși din criză.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situația

persoanelor

fără

locuință

din

Europa: Având în vedere că mai multe sute de
persoane, majoritatea fără locuință, au murit în
Europa din cauza frigului din ultima perioadă,
deputații au cerut Comisiei Europene să
inițieze, așa cum a solicitat Parlamentul în
septembrie 2011, o strategie pentru persoanele
fără adăpost. În UE sunt înregistrate 3 milioane
de persoane fără locuință.
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Punerea în ordine a bugetului, și rezolvarea
creșterii economice si ocupării forței de
muncă: Deputații europeni consideră că,
pentru a realiza o coordonare economică mai
bună, statele membre vor trebui să acționeze
decisiv cu privire la reformele recomandate,
conform răspunsului pregătit de Parlament la
evaluarea anuală a Comisiei privind liniile
directoare pentru creștere economică și locuri
de muncă.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rezoluție cu privire la schimbările politice recente din Ungaria: În urma unei discuției aprinse de
luna trecuta din plen cu premierul ungar Viktor Orban, deputații europeni au votat o rezoluție cu
privire la schimbările politice recente din Ungaria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deputații se exprimă cu privire la alegerile din Rusia: Deputații europeni au luat o poziție cu
privire la situația din Rusia în propunerea de rezoluție care urmează să fie votată miercuri. Alegerile
legislative din decembrie, recentele demonstrații și viitoarele alegeri prezidențiale din luna martie au
fost printre subiectele abordate în text.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prim-ministrul italian Mario Monti prezintă
situația

Italiei

in

fața

Parlamentului

European: Membrii au discutat despre situația
economică din Italia și Europa într-o dezbatere
cu prim-ministrul italian Mario Monti.
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Contracte mai bune pentru producătorii din
sectorul lactatelor: Principalele obiective ale
noii legislații pe care au dezbătut-o deputații
europeni marți s-a referit la consolidarea puterii
de

negociere

a

fermierilor

din

sectorul

lactatelor, pentru ca aceștia să primească un
preț corect pentru laptele proaspăt și pentru a-i
pregăti pentru încheierea, din 2015, a cotelor la
producția de lapte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programul de ajutor alimentar pentru
cetățenii defavorizați din UE: Un plan pentru
a salva programul de ajutor alimentar pentru
cetățenii nevoiași din UE a fost dezbătut în
Parlamentul European marți și votat miercuri.
In urma aprobării compromisului la care s-a
ajuns cu Consiliul, programul se va derula până
la sfârșitul anului 2013, cu un buget anual de
500 milioane.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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