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Reforma Schengen - raiduri pentru a stopa verificări ilegale la granițe: Inspectorii Schengen vor 

putea face vizite neanunțate pentru a preveni verificările ilegale la granițele interne de către autoritățile 

naționale.  Libertatea  de  mișcare  este  unul  dintre  cele  mai  bune  rezultate  ale  celor  50  de  ani  de 

integrare europeană, au afirmat 62% din respondenții la un recent Eurobarometru.

       

In  cadrul  dezbaterii,  europarlamentarul  Petru  Luhan a  ridicat  problema  României:  "...este  

îngrijorător faptul că nu se face nimic la nivel european pentru soluționarea problemei referitoare  

la aderarea Bulgariei si României. Menținerea opoziției manifestată de către anumite state este un 

abuz ce contravine principiilor și obiectivelor pe termen lung ale Uniunii Europene. Poziția acestor 

state a arătat încă o data faptul ca deși toate statele membre au aceleași responsabilități în cadrul  

UE, din nefericire nu toate se bucură de aceleași beneficii".
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Ultimele etape către un sistem european comun de azil: Legislația  actuală  din UE nu prevede 

termene specifice pentru statele membre, în care acestea să ia o decizie în privința cererilor de azil. 

Pentru a elimina diferențele dintre procedurile naționale de azil, noile reguli stabilesc termene comune 

pentru evaluarea aplicațiilor pentru azil (un termen standard de șase luni, cu excepții limitate), reguli 

mai stricte pentru funcționarii care intră în contact cu azilanții și noi reguli privind nevoile speciale ale 

minorilor neînsoțiți și ale altor persoane vulnerabile.

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

Companiile  extractive    vor  fi  obligate  să  publice  plățile  către  guverne  :  Legea  aprobată  obligă 

marile  companii  extractive  din  domeniile  petrolului,  gazului  și  minereurilor  și  din  sectorul  de 

exploatare a pădurilor primare să ofere informații detaliate despre plățile pe care le efectuează către 

guvernele  federale,  naționale  și  regionale,  pentru  fiecare  proiect  în  parte,  respectiv  pentru  fiecare 

contract de închiriere sau licență de acces la resurse pe care le primesc (de exemplu, o mină sau un 

câmp petrolifer).

Toate  plățile  mai  mari  de  100  000  euro  trebuie  să  fie 

publicate  pentru  a  garanta  o  transparență  deplină.  Mai 

mult, deputații a adoptat o clauză anti-evaziune pentru a 

împiedica agregarea sau separarea artificială a plăților de 

către companii pentru a evita publicarea. Tipurile de plăți 

care  trebuie  declarate  sunt:  drepturi  de  producție; 

impozite; redevențe; dividende; prime; taxe; plăți pentru 

îmbunătățirile aduse infrastructurii.

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

Ajutorul de 3,5 miliarde de euro pentru cei mai săraci cetățeni UE trebuie menținut:  Fondul 

European pentru cei mai săraci cetățeni trebuie cel puțin menținut la nivelul actual de 3,5 miliarde de 

euro, în niciun caz redus la 2,5 miliarde de euro, a spus Parlamentul în votul de miercuri. Tăierea de un 

miliard de euro a fost propusă de Comisia Europeană și de statele membre,  în cursul negocierilor 

privind bugetul UE pe termen lung. Parlamentul a votat pentru menținerea bugetului pentru noul fond 

în perioada 2014 - 2020 cel puțin la nivelul actual de 3,5 miliarde euro, în locul reducerii sale la 2.5 

mld euro, sub bugetul de "coeziune" al UE, așa cum a fost propus de Comisia Europeană și de statele 

membre în cursul negocierilor privind bugetul UE pe termen lung din cadrul Consiliului European.
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Reguli  noi pentru mâncarea bebelușilor,  pentru diete speciale și fără calorii:  Regulile  privind 

etichetarea și conținutul laptelui pentru bebeluși și alimentele pentru diete speciale medicale vor fi mai 

bine definite pentru a proteja consumatorii și a sublinia diferențele dintre alimentele pentru consum 

normal și cele pentru grupuri specifice. Noile reguli, agreate deja de Consiliu, se referă și la unele 

regimuri pe bază de calorii puține. 

Noua lege simplifică și clarifică regulile privind etichetarea și 

compoziția  formulei  de  început  pentru  nou-născuți  şi  a 

formulei de continuare pentru bebeluși cu vârsta între șase și 

zece  luni,  a  preparatelor  pe  bază  de  cereale,  alimentelor 

destinate  unor  scopuri  medicale  speciale  și  substituților 

alimentari pentru controlul greutății.

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

Dezbatere  înaintea  Consiliului  -  recomandări  de 

reforme  specifice  pentru  fiecare  stat  și  șomajul 

tinerilor:  Deputații  au  dezbătut  cu  Președintele  José 

Manuel Barroso și cu Președinția irlandeză recomandările 

Comisiei pentru reforme specifice fiecărui stat și au votat 

o rezoluție privind șomajul în rândul tinerilor. Deputații 

au cerut șefilor de stat ca la summit-ul din 27-28 iunie de 

la  Bruxelles  să  susțină  investițiile  pentru  a  sprijini 

creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

"Avem nevoie mai mult ca niciodată de reforme structurale la nivel național și la nivel comunitar  

pentru crearea de locuri de muncă concentrate pe forța de muncă tânără. Aceste eforturi trebuie sa  

fie orientate către corelarea strategiilor comunitare de ocupare a forței de muncă și necesitățile  

viitoare  ale  economiei  europene,  reducerea  presiunii  fiscale  pentru  companiile  care  angajează  

tineri sub 30 de ani, și către programe de susținere a dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul  

tinerilor prin crearea unor incubatoare de afaceri speciale pentru tineret, acces sporit la fonduri  

europene și la consiliere în afaceri" a declarat Petru Luhan.

3



UE va reacționa mai rapid la pandemii: Capacitatea UE de a face față amenințărilor transfrontaliere 

privind sănătatea, cum ar fi coronavirusul, epidemia de E-coli din 2011 sau gripa H1N1 din 2009, va fi 

întărită prin legea Parlamentului European. Aceasta va permite decretarea unei stări de urgență la nivel 

european și conține dispoziții care vor permite statelor membre să cumpere vaccinuri împreună.

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

Deputații   au dezbătut evenimentele din Turcia  : Deputații își exprimă îngrijorarea privind utilizarea 

excesivă și disproporționată a forței de către poliția turcă împotriva protestelor pașnice și legitime din 

Parcul  Gezi  din  Istanbul.  În  rezoluția  votată  joi,  ei  avertizează  împotriva  utilizării  măsurilor  dure 

împotriva protestatarilor  pașnici  și spun că prim-ministrul  Recep Tayyp Erdogan trebuie să aibă o 

poziție de unificare și conciliere. 

Responsabilii  pentru  violențele  poliției  trebuie  să  fie 

aduși  în  fața  justiției,  protestatarii  pașnici  reținuți 

trebuie eliberați imediat, iar victimele compensate, spun 

deputații. PE salută reacția moderată a președintelui Gül 

și  scuzele  adresate  de  Viceprim-ministrul  Arinç,  dar 

regretă reacțiile guvernului turc și ale prim-ministrului 

Erdogan,  care  nu  doresc  să  ia  măsuri  în  vederea 

reconcilierii, să-și ceară scuze sau să înțeleagă reacțiile 

unui segment al populației turce.

*  *  *
* *
*

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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