
    Strasbourg, 15 decembrie 2011

Știri din Parlamentul European

mini-sesiune plenară

12 decembrie - 15 decembrie 2011
Parlamentul  European a  dezbătut  rezultatele 

Consiliului  din  decembrie  și  președinția 

poloneză:  Parlamentul  s-a  pronunțat  în  privința 

Consiliului European din 8-9 decembrie, în cadrul 

căruia  prioritară  a  fost  dezbaterea  privind 

depășirea crizei economice de către UE și statele 

membre.  Totodată,  deputații  au  discutat  despre 

Președinția poloneză,  al cărei  mandat se termină 

la sfârșitul anului 2011. 

Protecție la nivel european pentru victimele infracționalității: Victimele infracționalității care sunt 

protejate într-un stat membru vor putea beneficia de aceeași protecție în caz de relocare într-un alt stat 

membru. Regulamentele, care au fost adoptate deja de guvernele naționale, vor proteja victimele de 

abuzul fizic, hărțuire, răpiri, încercări de asasinare sau violențe sexuale, de exemplu.

Drepturi  comune,  permis  unic  de  muncă și 

rezidență  pentru  muncitorii  non-UE: 

Migranţii din țări non-UE care lucrează legal în 

cadrul  UE  ar  trebui  să  se  bucure  de  drepturi 

similare cu cele ale resortisanților UE în ceea ce 

privește condițiile de muncă, securitatea socială 

și accesul la serviciile publice. Toate acestea vor 

fi  introduse  în  cadrul  unei  noi  legislații, 

"permisul unic", care a fost adoptată marți.
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Procese  echitabile  în  întreaga  UE:  Orice 

persoană  suspectată  sau acuzată  de comiterea 

unei infracțiuni în UE ar trebui să fie prompt 

informată  cu  privire  la  drepturile  sale 

procedurale  într-un  limbaj  ușor  de  înțeles, 

conform  unui  proiect  al  Parlamentului 

European.  Oricărui  suspect  care  este  ulterior 

arestat  sau  reținut  ar  trebui  să  i  se  ofere  o 

"scrisoare de drepturi". Deputații au completat 

textul  adăugând dreptul de a nu spune nimic, 

dreptul la îngrijire medicală de urgență, precum 

și dreptul de a contacta rudele. 

Președintele Buzek prezintă bilanțul mandatului său: Jerzy Buzek a făcut bilanțul celor doi ani și 

jumătate ai mandatului său de președinte al Parlamentului European în cadrul unui discurs în ședința 

plenară de joi. Mandatul său expiră la 17 ianuarie 2012, când parlamentul va alege un nou președinte. 

Termeni  financiari  mai  avantajoși  pentru 

țările  afectate  de  criză  in  domeniul 

dezvoltării  rurale:  Uniunea  Europeană  ar 

urmă să plătească până la 95% din proiectele 

de  dezvoltare  rurală  din  Grecia,  Irlanda, 

Portugalia,  Letonia  și  România,  potrivit  unei 

reglementări care va fi votată marți. Creșterea 

cotei de finanțare de către UE (Statele membre 

ar urma să acopere restul) ar trebui să ajute la 

accelerarea  investițiilor  și  să  crească 

competitivitatea în statele lovite de criză, fără a 

crește  volumul  total  al  finanțărilor  UE. Noile 

măsuri se vor aplica până la sfârșitul lui 2013.
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Dezbatere  cu  Catherine  Ashton  privind 

politica  de  securitate  și  drepturile  omului: 

Deputații  europeni  au  dezbătut  cu  Înaltul 

Reprezentant  Catherine  Ashton  despre 

impactul  crizei  financiare  asupra  domeniului 

apărării și drepturilor omului. 

Premiul  Saharov  2011  a  fost  acordat  miercuri  apărătorilor  drepturilor  omului  din  cadrul 

Primăverii  Arabe:  Președintele  Jerzy Buzek a acordat premiul  Saharov 2011 pentru libertatea de 

gândire celor cinci activiști  pentru contribuția  lor la schimbările istorice în lumea arabă, în cadrul 

ceremoniei de miercuri 14 decembrie, în ședința plenară.  Cei cinci sunt:  Asmaa Mafhouz (Egipt), 

Ahmed El Senussi  (Libia),  Razan Zaitouneh (Siria),  Ali  Ferzat  (Siria)  și  Mohamed Bouazizi 

(Tunisia). Jerzy Buzek a declarat că anul 2011 va rămâne în istorie ca anul primăverii arabe, iar prin 

acest premiu  Parlamentul European recunoaște efortul acestora şi al tuturor celor care s-au luptat 

pentru libertate, democrație și sfârșitul regimurilor autoritare.

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței:  Parlamentul  European a dezbătut 

raportul Comisiei privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2010, raport ce subliniază că 

politica UE în domeniul concurenței a adus numeroase beneficii în favoarea consumatorilor și rămâne 

încă  un  instrument  esențial  pentru  eliminarea  obstacolelor  în  calea  liberei  circulații  a  bunurilor, 

serviciilor,  persoanelor  și  capitalului.  Politica  în  domeniul  concurenței  rămâne  încă  un instrument 

esențial  pentru  buna  funcționare  a  pieței  unice  și  pentru  protejarea  intereselor  consumatorilor. 

Europarlamentarul Petru Luhan a declarat in plenul Parlamentului European ca "trebuie să fim foarte  

atenți, să facem tot posibilul pentru limitarea la minimum a denaturării concurenței în cadrul pieței  

interne  și  trebuie  să  găsim  un  echilibru  între  acordarea  de  ajutoare  instituțiilor  financiare  și  

respectarea concurentei în acest sector deosebit de important pentru economia noastră". 

Pentru mai multe informații despre activitatea Parlamentului European consultați site-ul  :  

www.luhan.ro
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