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PETRU LUHAN – Premiul Europarlamentarul Anului la Gala "MEP AWARDS 2013": 

Europarlamentarul român a fost elogiat “pentru iniţierea și adoptarea unei declaraţii scrise care a 

avut drept scop asigurarea accesului egal la tratament și politici de angajare flexibile pentru 

persoanele care suferă de maladii neurologice cronice de tipul Sclerozei Multiple, pentru 

activitatea sa legată de combaterea cancerului la nivel european şi nu în ultimul rând pentru 

susținerea conceptului de medicină personalizată“.

În fiecare an, în cadrul galei “MEP Awards” 

sunt nominalizați mai mulți eurodeputați, din 

cei 754 de membri ai Parlamentului European, 

care s-au remarcat prin activitatea lor în unul 

din cele 20 de domenii de activitate ale 

Parlamentului European. Pentru desemnarea 

câștigătorului fiecărei categorii pot vota 

membrii Parlamentului European.

‘Mă onorează enorm câștigarea acestui premiu. Aceasta dovedește că eforturile şi inițiativele mele 

au fost apreciate de către colegii europarlamentari și mass-media. Temele legate de sănătate au 

reprezentat încă de la început o prioritate a mandatului meu de europarlamentar. Această distincție 

îmi dă curajul și puterea de a continua proiectele mele legate de combaterea cancerului, medicina 

personalizată precum și elaborarea unei strategii europene pentru autism’, a declarat Petru Luhan.
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Bine ai venit, Croația!: UE27 va deveni UE28 

la 1 iulie, prin aderarea Croației. Luni, 1 iulie, 

la Strasbourg, drapelul Croației a fost ridicat 

alături de cele ale celorlalte 27 de state membre 

UE, în timp ce se intona imnul Croației, 

„Lijepa naša“, și cel al UE, „Odă bucuriei”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul Financiar Multianual 2014 - 2020 - Parlamentul acceptă pachetul negociat: Parlamentul a 

obținut prioritățile cheie din mandatul său de negociere, anume o flexibilitate aproape totală de mutare 

a fondurilor neachitate (credite de plată) de la un an la altul și o largă flexibilitate de mutare a 

angajamentelor de la un an la altul și dintr-o categorie de cheltuieli în alta în scopul de a facilita 

combaterea șomajului în rândul tinerilor, cercetarea și programul Erasmus pentru toți și de a sprijini 

întreprinderile mici și mijlocii. Flexibilitatea este necesară și pentru a asigura cheltuirea fiecărui euro 

din buget pentru ce este cea mai mare nevoie, mai ales în contextul în care bugetele anuale vor scădea.

Rezultatul negocierilor va fi cuprins într-un regulament și într-un acord interinstituțional anexat pe 

care Parlamentul va trebui să îl aprobe cu majoritatea membrilor săi plus unu. Parlamentul este gata să 

aducă la vot regulamentul privind cadrul financiar multianual și acordul interinstituționale, în toamnă, 

de îndată ce condițiile tehnice și legale pentru finalizarea textelor relevante vor fi îndeplinite, astfel 

încât documentele să reflecte acordul general încheiat între Consiliu și Parlament.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eurodeputații cer răspunsuri în scandalul spionajului SUA: SUA ar trebui să clarifice învinuirile 

de spionare a UE și a cetățenilor săi, au spus grupurile politice într-o dezbatere despre Prism pe 3 iulie. 

Cu toate acestea, grupurile nu au căzut de acord asupra impactului asupra acordului de liber schimb 

UE-SUA. O parte din deputați au arătat că înainte de a judeca trebuie să se cunoască faptele, arătând 

că supravegherea este necesară pentru siguranța oamenilor. Majoritatea a fost de acord că trebuie 

aduse la zi regulile UE privind protecția datelor. 
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Schimbarea climatică - suspendarea tranzacțiilor 

cu permise CO2: Parlamentul a susținut miercuri 

planurile de a suspenda tranzacționarea unor 

permise CO2 pentru a încuraja firmele să 

investească în inovațiile cu emisii reduse de carbon, 

după ce le-a respins la limită în aprilie. De această 

dată deputații au stabilit condiții mai stricte pentru 

suspendare. Măsura are ca scop restabilirea 

efectului de încurajare pentru sistemul european de 

comercializare a cotelor de emisii (ETS), menit să 

reducă emisiile de gaze de seră și să răspundă 

schimbării_climatice. 

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputații vor evalua respectarea valorilor europene în Ungaria, în prezența Premierului Orbán: 

Autoritățile maghiare trebuie să corecteze urgent orice încălcare a valorilor fundamentale ale UE, au 

spus deputații miercuri. Dacă nu vor face astfel, liderii Parlamentului European vor lua în considerare 

opțiunea de a cere Consiliului UE să verifice, conform articolului 7.1 din Tratatul UE, dacă există un 

risc clar de încălcare gravă, au adăugat deputații. Ei au mai cerut crearea unui grup la nivel înalt să 

monitorizeze respectarea valorilor europene în toate statele membre. În rezoluția adoptată cu 370 de 

voturi pentru, 249 voturi împotrivă și 82 abțineri, Parlamentul subliniază că EU se bazează pe niște 

valori fundamentale cum ar fi respectul pentru demnitatea umană, libertate, democrației, egalitate și 

statul de drept, incluse în articolul 2 din Tratatul UE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedepse mai stricte pentru infractorii cibernetici: O propunere de directivă votată joi prevede 

pedepse mai mari în întreaga Uniune pentru infractorii din mediul cibernetic. Noile reguli, agreate deja 

informal de Parlament și Consiliu, au și obiectivul de a preveni atacurile cibernetice și de a crește 

cooperarea în domeniul poliției și în cel juridic. Statele membre vor fi obligate să răspundă cererilor 

urgente de ajutor în termen de opt ore.
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UE va reacționa mai repede la pandemii: Capacitatea UE de a face față unor amenințări 

transfrontaliere serioase la adresa sănătății cum ar fi coronavirusul, epidemia cu Ecoli din 2011 sau 

gripa H1N1 din 2009 va fi întărită de legislația votată joi. Textul introduce un sistem de avertizare 

timpurie, facilitează achiziționarea împreună a vaccinurilor și va face posibilă declararea unei stări de 

urgență la nivelul UE în eventualitatea unei crize. Legislativul UE s-a bazat pe experiențele unor crize 

anterioare cum ar fi epidemia cu virusul Escherichia coli în 2011 și gripa H1N1 în 2009, precum și 

dificultățile întâmpinate în cursul norului vulcanic în 2010. Aranjamentele existente în UE vor fi 

întărite pentru a îmbunătăți coordonarea și a reduce timpii de răspuns.

          

"Mă bucur ca actuala propunere va crea un cadru coerent, pe baza celui existent deja, cu 

instituirea unei mai bune cooperări la nivel național si sectorial. Actuala legislaţie a UE nu 

acoperea decât amenințările legate de bolile transmisibile. Consolidarea sistemului existent prin 

extinderea lui la alte riscuri va permite o mai mare eficacitate, fără a genera cheltuieli suplimentare 

de mare anvergură." a declarat europarlamentarul român Petru Luhan în cadrul dezbaterilor din 

plenul Parlamentului European.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apele de suprafață - trei produse farmaceutice pe lista UE de supraveghere: 12 noi substanțe vor 

fi adăugate pe lista de priorități UE conținând substanțele cu risc de poluare pentru apele de suprafață. 

Pentru prima dată, trei substanțe vor fi incluse pe o "listă de supraveghere" a produselor cu risc de 

poluare ce pot fi la un moment dat transferate pe lista de priorități. Conform noilor reguli, va fi creată 

o "listă de supraveghere" pentru produsele cu risc de poluare, între care și trei substanțe farmaceutice. 
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Siguranța drumurilor - reguli UE revizuite de verificare a autovehiculelor: Parlamentul a cerut 

marți o actualizare a regulilor privind verificările autovehiculelor, care să îmbunătățească siguranța 

drumurilor și să extindă verificările regulate și la motociclete și la unele remorci și caravane. Regulile 

actualizate vor face controalele rutiere la vehiculele comerciale mai eficiente și conforme cu riscurile, 

simplificând prevederile referitoare la documentele autovehiculelor.

Deputații au votat pentru verificări 

obligatorii la motociclete în toate statele 

membre, începând cu 2016 și la mopede 

începând cu 2018, dacă nu există un 

studiu din partea Comisiei care să arate 

că verificarea mopedelor ar fi 

ineficientă.

Deputații au mai votat și pentru extinderea verificărilor la remorcile mai grele de două tone și la 

rulotele mai grele de 750 kg, susținând standardele existente pentru remorcile de peste 3,5 tone.

Parlamentul dorește să păstreze cerințele minime actuale privind verificările tehnice inițiale la patru 

ani pentru mașini, urmate de teste la fiecare doi ani după aceea.

*  *  *
* *
*

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/

                                                       


