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Cadrul financiar multianual 2014-2020: Propunerea insistă asupra necesitătii unei reforme substantiale a
sistemului de venituri ale bugetului UE, care să includă introducerea taxei pe tranzactiile financiare si a unei noi
taxe pe valoarea adăugată pentru reducerea contributiilor statelor membre. "În calitate de reprezentanti ai
cetătenilor europeni suntem datori să asiguram un buget bine finantat, transparent si echitabil care să fie
concentrat asupra rezultatelor. Tocmai din acest motiv consider că Uniunea Europeană are nevoie mai mult
ca niciodată de investitii în domeniile sale prioritare si consider că o directionare a cheltuielilor către
politicile care s-au dovedit un adevărat succes, cum este cazul politicii de coeziune, poate oferi în continuare
o valoare adăugată reală, stimulând cresterea economică si competitivitatea globală a Uniunii Europene" a
declarat europarlamentarul Petru Luhan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajutor pentru regiunile italiene afectate de inundatii: Înainte de cutremurele de luna trecută din Italia,
regiunile Toscana si Liguria fuseseră afectate grav de inundatii. UE va ajuta aceste zone cu peste 18 milioane de
euro din Fondul de Solidaritate. Acesta a fost înfiintat în 2002 pentru reactii la catastrofe naturale precum
inundatiile, incendiile forestiere, cutremurele, furtunile sau seceta. Fondul are un buget anual de un miliard de
euro si a fost mobilizat de aproape 50 de ori.
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Excluderea

Parlamentului

European

din

procesul de codecizie in ceea ce priveste Spatiul
Schengen:

Parlamentul

European

a

cerut

presedintiei daneze a Consiliului UE să participe la
o dezbatere în regim de urgentă pentru a explica de
ce a recurs la înlăturarea deputatilor europeni din
initiativa ce afectează Spatiul Schengen. Decizia
Consiliului elimină orice control al institutiilor UE
asupra controalelor la frontieră. După ce a criticat
aspru

Consiliul,

acum,

Parlamentul

ia

în

considerare toate optiunile legale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatii mai clare pe alimentele pentru bebelusi si pe cele folosite în scopuri medicale: Deputatii
europeni au votat reguli ce vor permite consumatorilor să identifice mai usor produsele destinate bebelusilor si
copiilor si pe cele folosite în scopuri medicale. Aceasta este a treia lege care abordează chestiunile alimentare
fiind o lege specifică si orizontală care vizează populatiile extrem de vulnerabile, precum bebelusii, copiii,
persoanele internate în spital, persoanele cu intolerante alimentare, de exemplu la gluten. Aceste persoane
reprezintă între 1 si 5% din populatie, în functie de tară. Alimentele vizate sunt cele specifice, care constituie
baza unei mese reale (alimente fără gluten, hipocalorice), nu numai prăjiturile dietetice. Scopul acestor măsuri
este de a consolida regulile privind etichetarea, calitatea si siguranta alimentelor, definind, de exemplu, limite
pentru anumite ingrediente precum glutenul.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credite ipotecare ieftine: În multe tări, criza a fost
declansată de piata imobiliară alimentată de
creditele ipotecare ieftine. Dar vina nu apartine
doar bancherilor; si cei care au făcut împrumuturile
au actionat iresponsabil, asumându-si credite pe
care nu le-au putut rambursa. De aceea, deputatii
europeni

cer

consumatorilor

industriei

financiare

consiliere

de

să

calitate

ofere
privind

riscurile implicate de un împrumut, pentru mai
multă transparentă.
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Protectia infrastructurilor critice de informatie:

fi posibil prin stabilirea la nivelul întregii Uniuni

Armele cibernetice au părăsit de mult fictiunea

Europene a unor măsuri unitare de sanctiune

pentru a deveni realitate. Deputatii europeni au

drastică a initiatorilor de atacuri si perturbări

dezbătut

cibernetice, ceea ce ar reduce din riscul aparitiei

un

raport

referitor

la

protectia

infrastructurilor critice de informatie. Acesta

acestora".

examinează situatia securitătii cibernetice în Europa
si viitoarele provocări în domeniu. Petru Luhan a
declarat in plenul Parlamentului European că "pe
lângă crearea unor sisteme de protectie si retele
de alertă în cât mai multe sectoare cheie de
activitate, ar fi necesară si armonizarea la nivelul
tuturor statelor membre a legislatiei privind
măsurile de coercitie privind infractionalitatea
asupra infrastructurilor critice. Acest lucru poate

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abordare comună în relatiile cu furnizorii de energie externi: Pentru asigurarea energiei si a preturilor
acceptabile, statele UE trebuie să găsească o abordare comună în relatiile cu furnizorii de energie externi.
Raportul se referă la relatiile de cooperare în domeniul politicii energetice cu parteneri din afara frontierelor UE
ca abordare strategică privind aprovizionarea sigură, sustenabilă si competitivă cu energie.

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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