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Bugetul UE 2014-2020: Europarlamentarii au cerut un buget european pe termen lung care să
favorizeze investițiile în cercetare și competitivitate. Bugetul pentru cercetare și competitivitate trebuie
mărit, așa cum au promis liderii UE la summitul din iunie 2012, se arată într-o rezoluție votată marți
de Parlamentul European. Deputații au atras atenția statelor membre să nu facă reduceri bugetare în
domeniile legate de stimularea creșterii economice în momentul în care vor adopta poziția finală
privind negocierile pentru următorul buget UE pe termen lung.

Bugetul UE pentru 2013: se întrevede un deficit de plată: Reducerea finanțării plății propusă de
Comisie pentru bugetul UE pe 2013 trebuie rediscutată astfel încât să permită UE achitarea facturilor
pentru serviciile prestate în statele membre, susține Comisia de Bugete.
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Concluziile Consiliului European: Uniunea bancară, ideea bugetului european și planurile pentru o
uniune economică și monetară au dominat dezbaterea de marți cu președinții Comisiei și al Consiliului
European, Jose Manuel Barroso și, respectiv, Herman Van Rompuy, pe tema Consiliului European din
18-19 octombrie. Deputații au susținut necesitatea de a însoți competențele transferate la nivelul UE de
o mai puternică responsabilitate democratică.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consolidarea drepturilor pasagerilor: În fiecare
an, milioane de europeni călătoresc în UE și în
afara granițelor acesteia cu avionul, trenul,
autobuzul și vaporul. Ca pasageri au anumite
drepturi. Dar acestea sunt de multe ori puțin
cunoscute sau chiar neluate în seamă. Deputații au
solicitat, într-o propunere de rezoluție, clarificări
legale pentru consolidarea drepturilor cetățenilor,
indiferent de modul de transport. Raportul privind
consolidarea drepturilor pasagerilor pune accent
in special pe obligația companiilor de a informa
mai bine pasagerii: cum să obții despăgubiri în
caz de întârzieri sau de deteriorare a bagajelor, cui
să te adresezi pentru a obține informații fiabile
atunci când întârzierile se acumulează, cum să te
întorci dintr-o călătorie atunci când compania
aeriană

a

dat

faliment.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curtea de Conturi - deputații au respins candidatura lui Leonard Orban pentru Curtea de
Conturi a UE: Parlamentul au respins marți candidatura lui Leonard Orban pentru postul de
reprezentant al României la Curtea de Conturi a Uniunii Europene cu 294 de voturi împotriva, 269
pentru si 80 de abțineri. In prima faza și Comisia de control bugetar l-a audiat la 26 septembrie pe
Leonard Orban, fost comisar european, în prezent ministru pentru afaceri europene în guvernul român.
Membrii acestei comisii au decis, cu 14 voturi la 12, să recomande plenului respingerea candidaturii
sale.
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Strategia UE pentru regiunea Dunării: "Strategia pentru regiunea Dunãrii iniţiatã de România şi
Austria poate aduce o serie de beneficii deosebit de importante acestei regiuni, însã în momentul de
faţã sesizez, din pãcate, o serie de probleme destul de ample. Pentru a fructifica pe deplin
oportunitãţile oferite de Dunãre şi pentru a asigura coeziunea economicã, socialã şi teritorialã în
aceastã zonã trebuie în primul rând sã asigurãm o finanţare substanţialã. Având în vedere cã
resursele comunitare sunt limitate şi cã, în plus, absorbţia fondurilor UE momentan este foarte
scãzutã, consider cã statele membre, împreunã cu CE, trebuie sã depunã eforturi suplimentare atât
pentru îmbunãtãţirea gradului de absorbţie în ceea ce priveşte finanţarea europeanã, dar şi în ceea
ce priveşte atragerea de capital din resurse private", a declarat europarlamentarul Petru Luhan în
plenul Parlamentului European.

* * *
**
*
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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