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Strasbourg, 12 iulie 2011

Stiri din Parlamentul European

iulie 2011

Conducerea UE a fost schimbată. Polonia a 
preluat ştacheta de la Ungaria. Premierul 
Donald Tusk a acceptat entuziasmat 
poziţia, spunând că Europa trebuie să fie 
consolidată pentru a depăşi criza. 
Eurodeputaţii au decis ca etichetele pentru 
produsele alimentare să fie mai uşor de citit 
pentru consumatori, iar statele membre îşi 
vor putea consolida cooperarea de acum 
înainte pentru a descuraja şoferii care 
încalcă legea în străinătate. 

Urmăriţi sesiunile plenare de oriunde în lume. În timpul acestei săptămâni, Parlamentul a lansat 
versiunea mobilă a paginii web. Graţie acesteia, utilizatorii de smartphone-uri vor putea fi la curent 
cu actualitatea din Parlament chiar şi în metrou, în vacantă sau pe o plajă îndepărtată. Detalii despre 
activitatea din Parlament, întâlniri, programe si un  motor de căutare uşor de folosit pentru 
eurodeputaţi, toate acestea sunt acum disponibile pe telefonul mobil. 

Preşedinţia ungară: laude… Premierul Viktor Orbán a prezentat un raport al preşedinţiei care 
tocmai s-a încheiat. Concluzia negocierilor pentru aderarea Croaţiei, strategia de la Roma, progresul 
înregistrat vizavi de pachetul legislativ pentru guvernanţa economică şi crearea strategiei danubiene 
au fost lăudate de eurodeputaţi.

...şi critici. Pe de altă parte, câţiva lideri politici au adus în centrul atenţiei controversele care au fost 
create în legătură cu reglementările mass-media din Ungaria. Într-o rezoluţie adoptată marţi, 
eurodeputaţii au cerut protecţia mai explicită a drepturilor fundamentale în cadrul noii Constituţii 
ungare.

Noi reprezentanţi la conducerea Parlamentului. Anni Podimata (Grecia) de la Grupul Alianţei 
Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European şi Giles Chichester (Regatul 
Unit) de la Conservatorii şi Reformiştii Europeni au fost aleşi marţi drept noii vicepreşedinţi. Aceştia 
au preluat un mandat de şase luni de la predecesorii lor din Germania şi Grecia.
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Premierul Donald Tusk a prezentat priorităţile preşedinţiei poloneze. Rezolvarea problemelor 
de ordin economic şi întărirea comunităţii politice se află în capul listei. Potrivit dumnealui, 
răspunsul la criză este „mai multă Europă”. Eurodeputaţii au putut savura la propriu aroma 
preşedinţiei poloneze întrucât delegaţia poloneză a împărţit căpşuni poloneze tuturor celor prezenţi.

Mai puţine infracţiuni auto. Toţi şoferii sunt egali în faţa legii, indiferent de locul în care se află în 
Europa. De acum înainte, şoferii care comit infracţiuni în altă ţară decât cea natală nu vor putea evita 
sancţiunile. Datorită noii directive, statele membre vor putea schimba mai uşor informaţii cu privire 
la vehicule şi identitatea şoferilor.

Scanere corporale: securitate, dar nu cu orice preţ. Eurodeputaţii au dat undă verde folosirii 
scanerelor corporale în aeroporturi. Restricţiile impuse sunt cu privire la înlăturarea oricăror riscuri 
pentru sănătatea pasagerilor şi respectarea drepturilor lor fundamentale.

Boala vacii nebune tratată în plen.  Eurodeputaţii şi-au dat acordul cu privire la o nouă rezoluţie 
care permite ridicarea anumitor interdicţii existente pentru hrana animalelor. Interzicerea proteinelor 
în hrana animalelor poate fi ridicată treptat, însă măsurile privind standardele de sănătate publică 
rămân la fel de stricte.

Reforma electorală. Votul cu privire la reforma electorală a fost amânat pentru 7 iulie. Raportul se 
va întoarce în comisia pentru afaceri constituţionale unde va fi supus discuţiilor. Principala 
propunere de rezoluţie a raportului face referire la crearea unor liste transnaţionale de unde cetăţenii 
să poate alege 25 de noi eurodeputaţi.

(R)evoluţia Facebook. Cum puteţi intra în contact direct cu reprezentanţii ţării dumneavoastră? 
Pagina Facebook a Parlamentului European vă oferă un instrument creativ cu ajutorul căruia puteţi 
găsi eurodeputaţii activi în reţelele sociale. (Facebook, Twitter şi pagina de blog a fiecărui deputat 
european).
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