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Instituțiile  europene iau măsuri împotriva evaziunii  fiscale: Parlamentul  European a susținut o 

dezbatere  în  care  a  cerut  statelor  membre  să  înăsprească  lupta  împotriva  paradiselor  fiscale  și  să 

îmbunătățească colectarea taxelor. De asemenea s-a votat o propunere de rezoluție care cere statelor 

membre UE să își unească forțele pentru a reduce, până în 2020, la jumătate taxele necolectate în 

valoare de 1 triliard de euro.

       

"Atitudinea multor companii ce își desfășoară activitatea în Europa reprezintă o totală lipsă de  

respect la adresa guvernelor naționale și a  cetățenilor plătitori de taxe și este de datoria noastră să  

luăm măsuri  imediate.  Având în vedere  că pierderile  generate  de transferul  profitului  în  afara 

Uniunii pentru evitarea impozitării se ridică la câteva sute de miliarde de euro anual consider că  

trebuie să depunem toate eforturile pentru identificarea acestor companii, să găsim modalități de  

stopare a acestor practici lipsite de etică și să restricționăm accesul acestora la fondurile europene 

și  chiar  la  participarea  la  procedurile  de  achiziție  publică  de  pe teritoriul  Uniunii." a  declarat 

europarlamentarul roman Petru Luhan în plenul Parlamentului European.
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Dezbatere  privind supravegher  ea bancară  :  Plenul  Parlamentului  a  aprobat  miercuri  propunerile 

legislative pentru crearea unui sistem unic la nivelul UE de supraveghere bancară. Banca Centrală 

Europeană (BCE) va supraveghea direct cele mai mari bănci din zona euro și va avea un cuvânt de 

spus în supravegherea celorlalte bănci. Cu toate acestea, Parlamentul își va da acordul final ulterior, 

pentru  a  permite  organizarea  unor  discuții  cu  BCE  privind  detaliile  prevederilor  referitoare  la 

răspundere.  Plenul  Parlamentului  trebuie  să  aprobe  acest  acord  în  viitorul  apropiat.  Între  timp, 

parlamentele  naționale  își  pot  exprima  punctele  de  vedere,  iar  un acord  inter-instituțional  privind 

regulile detaliate de răspundere și transparență va fi stabilit de Parlament și BCE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Următoarele  alegeri  europarlamentare:  Proiectul  de  decizie  a  Consiliului  pentru  anticiparea 

următoarelor alegeri europene de la 5-8 iunie la 22-25 mai reflectă cererea Parlamentului exprimată în 

rezoluția din 22 noiembrie 2012. Deputații au recomandat organizarea următoarelor alegeri în mai și 

nu în iunie pentru a oferi următorului Parlament timp să se pregătească pentru alegerea Președintelui 

Comisiei  Europene  în  iulie.  Datele  de 5-8  iunie  2014 coincid  cu  week-endul  de  Rusalii,  aflat  în 

mijlocul vacanței școlare în multe state membre. 

Parlamentul  European  este  singura  instituție 

europeană  aleasă  direct.  La  fiecare  cinci  ani, 

cetățenii  europeni  își  aleg  reprezentanții  în 

Parlamentul European, care le apără interesele 

în  procesul  de  luare  a  deciziilor  la  nivel 

european. Parlamentul este ales prin vot direct 

din  1979.  Înainte,  deputații  erau  numiți  de 

parlamentele naționale ale statelor membre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea presei în Uniunea Europeană: Modificarea legilor presei din statele membre și impactul 

asupra implicării guvernamentale în activitatea presei trebuie să fie monitorizate anual la nivel UE, se 

menționează într-o propunere de rezoluție votată de către Parlamentul European. În text se mai cere 

lărgirea sferei Directivei privind serviciile media audiovizuale în vederea respectării totale a libertății 

și  pluralismului  presei.  O  a  doua  rezoluție,  votată  în  aceeași  zi,  cere  îmbunătățirea  educației  în 

domeniul media și protejarea minorilor.
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Reguli mai stricte pentru exploatarea petrolului și gazului pe mare: Scopul noilor reguli este de a 

reduce riscul accidentelor majore și de a limita consecințele acestora. Noile reguli vor fixa standarde 

minime  europene  pentru  exploatarea  petrolului  și  gazului  pe  mare,  reglementând  procedura  de 

autorizare a platformelor și planurile de urgență. 

Deputaţii  europeni  au  consolidat  regulilor  privind 

clarificarea  responsabilității  operatorilor,  evaluarea 

riscurilor,  participarea  publică  în  autorizarea 

operațiunilor și schimbul de informații între statele 

membre.  Statele  membre  au  la  dispoziție  doi  ani 

pentru  a  transpune  noile  reguli  în  legislația 

națională.

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

Parlamentul European cere diversificarea sistemelor 

de pensii:  Criza economică și  provocarea ridicată  de o 

populație în curs de îmbătrânire au arătat vulnerabilitatea 

schemelor de pensii publice și private, spun deputații în 

rezoluția  votată  marți.  Ei  cer  statelor  membre  UE  să 

introducă sau să mențină scheme de pensii diversificate și 

subliniază  rolul  pensiilor  publice  în  asigurarea  unor 

standarde  decente  de  viață  pentru  toți,  cerând  statelor 

membre să asigure aceste standarde.

Creșterea ratei  de angajare:  Creșterea  ratei  de angajare,  de exemplu  prin  eliminarea  graduală  a 

schemelor  de  pensionare  anticipată  sau  prin  extinderea  dreptului  de  muncă  dincolo  de  vârsta 

pensionării pentru cei care doresc trebuie să finanțeze pensii adecvate, sigure și sustenabile, se mai 

arată în rezoluție.

Dreptul la pensie pentru lucrătorii din străinătate: Rezoluția subliniază că persoanele care lucrează 

în străinătate trebuie să obțină și să păstreze drepturi la pensie ocupațională în întreaga Uniune.
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Modificarea  legislației  privind  transportul  peste 

graniță  al  animalelor  de  companie:  Noua  legislație 

privind  "transportul  necomercial"  al  animalelor  de 

companie, agreată deja informal de miniștrii UE și supusă 

votului în Parlamentul European, are ca scop facilitarea 

transportului  animalelor  și  întărirea  regulilor  privind 

sănătatea  acestora.  Aceasta  ar  trebui  de  asemenea  să 

faciliteze  obținerea  de  informații  on  line  mai  clare  de 

către  proprietari.  Rezoluția  a  fost  adoptată  cu  502  de 

voturi pentru, 38 împotrivă și 49 de abțineri.

*  *  *
* *
*

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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