Strasbourg, 15 martie 2012

Știri din Parlamentul European
sesiune plenară
12 - 15 martie 2012
Simplificarea procedurilor pentru succesiunile transnaționale: Luni a avut loc dezbaterea asupra proiectului de
legislație ce are ca scop să evite disputele legale și
procedurile lungi pentru stabilirea moștenitorilor în cazurile
în care sunt aplicabile legislații ale mai multor țări din UE.
În cazul cetățenilor care au reședința obișnuită în țara de
origine, nu intervine nici o modificare dacă întregul lor
patrimoniu este acolo. În cazul în care aceștia dețin bunuri,
în special imobiliare, în afara țării de origine, acestea intră
de asemenea, în mod unitar și fără dispoziții testamentare
speciale, sub incidența dreptului țării de origine. În cazul în
care cetățenii au sau doresc să își aleagă o reședință
obișnuită în afara țării de origine, aceștia pot să aleagă
dreptul statului de origine. Aceasta este o îmbunătățire
semnificativă.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferența de remunerare între bărbați și femei și cote de
reprezentare în consilii de conducere și organisme
politice: Propunerile de a reduce diferența de remunerare
între femei și bărbați și de a folosi un sistem de cote pentru a
spori numărul de femei în board-urile companiilor și în
organismele politice, au fost dezbătute luni și votate marți.
Deputații europeni sprijină legislația pentru echilibrul între
sexe în consiliile de administrație corporative, aspect întărit
de Comisie prin deschiderea unei consultări publice pe 5
martie.
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Concluziile Consiliului European din 1-2 martie: Marți, PE a avut o dezbatere prilejuită de
Consiliul European de primăvară, împreuna cu președintele Consiliului, Herman Van Rompuy și
președintele Comisiei, José Manuel Barroso. Summit-ul din 1-2 martie a fost salutat de către
Președintele PE Martin Schulz ca fiind primul din ultimii doi ani care nu s-a concentrat exclusiv pe
gestionarea situațiilor de criză, dar mulți deputați sunt critici în legătură angajamentele luate de
Consiliu pentru restabilirea creșterii economice, considerându-le prea timide. Pe lângă masurile
economice s-a decis acordarea statutului de stat candidat Serbiei. In ceea ce privește problematica
Schengen, s-a decis amânarea unei decizii in ceea ce privește aderarea României si Bulgariei,
pentru luna septembrie, datorita menținerii opoziției manifestată de către Olanda. Petru Luhan a
declarat in plenul Parlamentului European că ambițiile populiste ale unor lideri sau formațiuni politice
nu vor face decât să slăbească puterea Uniunii și să reducă credibilitatea noastră pe plan global. Având
in vedere că au fost îndeplinite toate condițiile pentru aderare, acesta a solicitat tuturor instituțiilor
responsabile să identifice și să pună în aplicare toate măsurile necesare care să contribuie la extinderea
cu succes a spațiului Schengen și la eliminarea acestei nedreptăți la care sunt supuse România si
Bulgaria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei și Bosnia și Herțegovina:
Deputații europeni au dezbătut progresele
înregistrate de Islanda, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei (țări candidate) și
Bosnia și Herțegovina (potențial candidat) în
ceea ce privește aderarea la UE.
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Deputații europeni examinează un site olandez discriminatoriu la adresa bulgarilor, polonezilor
si romanilor: Drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, precum libertatea de circulație și nondiscriminarea, au fost în centrul atenției Parlamentului, într-o dezbatere provocată de lansarea unui
website care invita cetățenii olandezi să posteze plângeri legate de cetățeni din Europa centrală și de
est. "Este clar ca Partidul pentru Libertate încearcă să câștige vizibilitate printr-o atitudine
provocatoare, fără să gândească pe termen lung. Ce mă șochează însă este pasivitatea guvernului
olandez si mesajul foarte brutal in termeni diplomatici al Premierului Mark Rutte. Asemenea inițiative
nu trebuie sa rămână nesancționate intr-o comunitate de valori, precum cea pe care o împărtășim" a
declarat Petru Luhan in urma dezbaterii din cadrul plenului Parlamentului European.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deputații europeni abordează provocările din
domeniul apei: Numai 60% din populația lumii are
acces la apă potabilă curată. Gestionarea apei rămâne
o problemă în unele regiuni europene. Pe 12 martie
începe la Marsilia al 6-lea Forum Mondial al Apei,
care caută soluții pentru asigurarea accesului la apă.
Joi, deputații europeni vor dezbate abordarea
gestionării apei în UE ca parte a luptei împotriva
sărăciei și schimbărilor climatice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisia Europeană ar putea interzice utilizarea ambalajelor din plastic care conțin substanțe
chimice periculoase, în cazul alimentelor destinate consumului copiilor. Decizia ar urma să fie
luată până la finele acestui an: Europarlamentarul Petru Luhan a solicitat în scris Comisiei Europene
să-și exprime poziția asupra unor studii recente care arată că multe ambalaje din plastic conțin
substanțe chimice dăunătoare, precum DEHP și bisfenol A. Comisia a informat că, în prezent,
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) împreună cu Agenția franceză de
securitate sanitară a alimentației, mediului și muncii (ANSES) evaluează impactul acestor substanțe
chimice asupra consumatorilor. „Mă bucur că sănătatea consumatorilor, mai ales a copiilor,
reprezintă o prioritate pentru instituțiile europene. Nu trebuie să ignorăm niciun aspect care ne indică
un eventual pericol, iar deciziile trebuie să fie rapide și ferme. Am convingerea că specialiștii ne vor
furniza suficiente date pentru a adopta măsurile corecte”, a declarat Petru Luhan.
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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