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Parlamentul European evaluează concluziile 
Consiliului  European:  Rezultatele  summit-
ului  șefilor  de  state  și  de  guverne  din  23 
octombrie  au fost  dezbătute  în  Parlament  joi, 
împreuna  cu  președinții  Consiliului  și  ai 
Comisiei,  Herman  Van  Rompuy  și  José 
Manuel Barroso.

O mai bună utilizare  a pieței  unice pentru ieșirea din criză:  Marți,  deputații  europeni  au pus 
întrebări comisarilor Barnier, Dalli şi Kroes cu privire Actul pentru piața unică din primăvara anului 
2011, precum și despre cum pot europenii să profite din plin de beneficiile acesteia. Utilizarea deplină 
a pieței  unice ar  putea produce o creștere  de aproximativ 4% din PIB-ul UE în următorii  10 ani, 
ajutând astfel statele membre să iasă din actuala criză economică.

Bugetul  UE  pentru  2012:  Parlamentarii 
europeni au dezbătut și votat miercuri bugetul 
UE pe anul viitor. Rezultatul va fi punctul de 
plecare  pentru  negocierile  cu  Consiliul 
(miniștrii  de  finanțe  din  UE)  privind  bugetul 
pentru 2012, pe o perioadă de conciliere de 21 
de zile.
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Măsuri severe împotriva exploatării sexuale 
a  copiilor  și  pornografiei  infantile: 
Persoanele  care  exploatează  sau  abuzează 
sexual copii și cele care accesează pe internet 
imagini  sexuale  cu copii  vor fi  pedepsiți  mai 
aspru, iar site-urile de pornografie vor fi șterse 
în  întreaga  UE,  conform  regulilor  ce  vor  fi 
supuse  votului  joi,  la  Parlamentul  European. 
Propunerea de directivă asupra căreia au căzut 
de acord Parlamentul European și Consiliul are 
ca scop și prevenirea acestor delicte și asistență 
pentru  victime.  In  Comunicarea  Comisarului 
Reding din 15 februarie  sunt propuși  11 pași 
pentru  următorii  ani,  pentru  imbunatatirea 
bunăstării copililor. Astfel, in 2012 si 2013 vor 
fi  propuse  alte  2  Directive.  O  intervenție 
importanta  cu privire  la pedofilii  recidiviști  a 
avut  europarlamentarul  Petru  Luhan,  care  a 

declarat:  "Voi  continua  demersurile  mele 
pentru  a putea introduce in  anii  următori  in  
aceste  propuneri  de  directive  castrarea 
chimica  si  închisoarea  pe  viața  pentru 
pedofilii recidivist"

Acces mai ușor la achizițiile publice pentru întreprinderile mici și mijlocii: Regulile europene ar 
trebui să fie simplificate pentru a ușura participarea întreprinderilor mici și mijlocii la licitații pentru 
contracte de achiziții publice, se arata intr-un proiect de rezoluție care a fost votat marți. Raportorul de 
aviz al partidului PPE, europarlamentarul roman Petru Luhan a cerut măsuri legislative la nivelul UE, 
cum ar fi  simplificarea formalităților  și a cerințelor  administrative pentru IMM-uri,  proporționarea 
criteriilor  de  selecție  a  ofertanților  cu  caracteristicile  fiecărui  contract,  reducerea  garanțiilor  de 
participare, implementarea codului bunelor practici și acordarea de preferințe producătorilor europeni. 
Aceste  masuri  trebuie  să  garanteze  că  autoritățile  contractante  valorifică  la  maxim  potențialul 
economic și inovator al IMM-urilor în cursul procedurilor de achiziții.
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Deschiderea  pieței  de  muncă  europene 
pentru cetățenii bulgari și români: Deputații 
europeni  au  cerut  printr-o  rezoluție  statelor 
membre  să-și  revizuiască  regulile  privind 
perioadele  de  tranziție  înaintea  deschiderii 
accesului pe piața muncii și solicită acelor state 
membre  care  încă  impun  restricții  cetățenilor 
bulgari și români să le elimine până la sfârșitul 
lui  2011,  înainte  de  termenul-limită  final  din 
2013 prevăzut în tratatul de aderare la UE.
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