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Reducerea practicilor care nu sunt etice și 
mai  multă  transparență  în  guvernanța 
economică:  Parlamentul  European  a  votat 
asupra  pachetului  de  șase  legi  privind 
guvernanța  economică,  ce  va  împiedica 
statele din zona euro să ignore avertismentele 
Comisiei  privind  corectarea  politicilor  lor 
bugetare.  Noua  legislație  mărește 
transparența  și  cere  mai  multă 
responsabilitate din partea statelor, care vor fi 
obligate  să-și  abordeze  dezechilibrele 
economice mai prompt. Pachetul ameliorează 
calitatea  și  corectitudinea  statisticilor, 
asigurându-se  că  acestea  sunt  colectate 

independent. 

 

Rio+20 ar trebui să fixeze  obiective  pentru dezvoltarea  durabilă:  UE ar  trebui  să susțină la 
summit-ul ONU Rio+20 de anul viitor fixarea unui obiectiv global pentru energia regenerabilă și a 
unor obiective specifice pentru dezvoltarea durabilă, se arată într-o rezoluție ce a fost votată joi. 
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Parlamentul discută situația din zona euro 
cu  Jean-Claude  Juncker:  Marți  după-
amiază, deputații europeni au discutat despre 
evoluția  situației  din  zona  euro  cu  Jean-
Claude  Juncker,  președintele  Eurogrupului. 
Parlamentul  a  cerut  domnului  Junker  să 
prezinte  răspunsuri la problemele urgente și 
cea  mai  bună  soluție  pentru  stabilizarea  pe 
termen lung.

Barroso  a ținut un discurs despre Starea 
Uniunii  la  Parlamentul  European: 
Președintele Comisiei Europene, José Manuel 
Barroso, a prezentat miercuri la Parlamentul 
European prioritățile  strategice ale Comisiei 
Europene  în  discursul  său  anual  privind 
Starea Uniunii.  Discursul a fost urmat  de o 
dezbatere în care eurodeputații și-au exprimat 
opiniile și cererile pentru activitatea viitoare 
a Uniunii. Petru Luhan a susținut că Uniunea 
Europeană trebuie să acționeze ca o entitate 
pentru  a  răspunde prompt  nevoilor  la  nivel 
european  și  trebuie  să  pună  în  aplicare  cât 
mai  rapid  dispoziții  corespunzătoare  pentru 
gestionarea situațiilor de criză.  

Comerțul UE și  relațiile  cu țările terțe:  comerțul  internațional  trebuie să se adapteze lumii  în 
schimbare pentru a rămâne eficient.  Comerțul internațional se confruntă în Uniunea Europeană cu 
mai multe provocări. În 2000, UE și SUA însumau 48% din PIB-ul mondial. Se estimează că în 2020 
acestea  vor  avea  numai  35%.  Printre  alte  probleme  identificate:  UE devine  mai  dependentă  de 
comerțul exterior, necesitatea unor mai multe acorduri internaționale, necesitatea unor drepturi egale 
pentru companiile europene ce participa la licitații in tari terțe, etc.

Eurodeputații  au  discutat  despre  cererea  Palestinei  la  ONU  de  a  fi  recunoscută  ca  stat: 
Parlamentul European a votat o rezoluție privind situația din Palestina. Înaintea votului, joi după-
amiază, deputații europeni au dezbătut activitățile Adunării Generale ONU cu Înaltul Reprezentant 
al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton. Discuția s-a concentrat pe 
procesul de pace din Orientul Mijlociu și evenimentele recente din Africa de Nord.
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Dezvoltarea  comerțului  cu  Autoritatea 
Palestiniană  pentru  ajutarea  dezvoltării 
statului palestinian: Parlamentul European a 
votat acordul comercial care are scopul de a 
ajuta dezvoltarea economiei palestiniene prin 
permiterea  exporturilor  directe  de  produse 
agricole  și  pește  din Teritoriile  Palestiniene 
către UE de la începutul anului 2012. 

Viitorul Fondului european pentru ajustarea la globalizare:  Deputații europeni au votat joi o 
rezoluție  a comisiei  pentru ocuparea forței  de muncă  și  afaceri  sociale,  care  propune ca Fondul 
european pentru ajustarea la globalizare să aibă o rubrică bugetară specifică, pentru a putea oferi mai 
rapid ajutor muncitorilor concediați.
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