Bruxelles, 1 decembrie 2011

Știri din Parlamentul European
mini-sesiune plenară
30 noiembrie - 1 decembrie 2011
Condiții mai bune de finanțare europeană

Europeană. Este o măsură care vine în

pentru regiunile afectate de criză: Proiecte

ajutorul beneficiarilor și care dorește să

de dezvoltare regională din Grecia, Irlanda,

sprijine dezvoltarea regiunilor mai sărace și

Portugalia, România, Letonia și Ungaria vor fi

predispuse să fie afectate în continuare de

finanțate până la 95% de către UE. Parlamentul

criza economică și financiară”, a declarat

dorește să sprijine refacerea unor regiuni din

europarlamentarul Petru Luhan in urma

țările cele mai afectate de criza prin creșterea

votului.

temporară a plafoanelor de co-finanțare pentru
proiecte specifice fără însă a majora volumul
total al fondurilor structurale. Astfel procentul
co-finanțării europene se va majora cu 10%
față de valoarea actuală. . „Dacă până acum
cofinanțarea României pe un astfel de proiect
era de 15% din totalul sumei, de acum
aceasta se reduce la 5%, restul de 95%
urmând să fie acoperiți de către Uniunea

Deputații au dezbătut factorii cheie ai următorului Summit European: Situația economică și
financiară din Uniunea Europeană va fi din nou subiectul principal al următorului Consiliu European
din 8 - 9 decembrie și, astfel, a acest subiect a reprezentat si nucleul dezbaterii în plen cu Comisarul
Rehn și Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene, polonezul Mikołaj Dowgielewicz.

1

Croația - următorul membru al Uniunii
Europene: Parlamentul European a sprijinit
ferm aderarea Croației la Uniunea Europeană si
a votat in favoarea acordului oficial de aderare.
Acum drumul va fi deschis spre semnarea și
ratificarea Tratatului de aderare de către cele
27 de state membre și spre aderarea Croației la
Uniunea Europeană in 2013.
O coordonare mai eficientă și mai puțin tehnocrată a politicii economice: Miercuri, Parlamentul
European a discutat și a adoptat opinia sa privind primul "semestru european" recent încheiat mecanismul de coordonare a politicii economice, care reprezintă principiul fundamental al guvernanței
economice. Proiectul de rezoluție evidențiază în primul rând nevoia urgentă de a reforma sistemul,
astfel încât acesta să dobândească mai multă legitimitate democratică și să nu semene cu un simplu
exercițiu tehnic. "Primul "semestru european" recent încheiat a scos în evidență necesitatea ca
Uniunea Europeană să combată aceste probleme pe baza unei abordări simetrice și bazate pe mai
multă legitimitate democratică, precum și pe politici interconectate la nivel european ce vizează
atingerea obiectivelor stabilite in Strategia Europa 2020" a declarat Petru Luhan in cadrul acestei
dezbateri.
Bugetul Uniunii Europene pentru 2012:
Parlamentul European a votat joi, 1 decembrie
2011, bugetul Uniunii Europene pentru 2012.
În aceeași zi s-a votat si o modificare a
bugetului pentru 2011 întrucât Comisia nu mai
are suficiente fonduri pentru plata facturilor a
diferite proiecte din statele membre.
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Lupta împotriva infectării cu virusul HIV/
SIDA: Potrivit unei propuneri de rezoluție
votată joi, de Ziua Mondială anti SIDA, pentru
a reduce numărul de noi infectări cu virusul
HIV/ SIDA, este necesar accesul mai echitabil
la testare, tratament și îngrijire. Peste 25 000 de
noi infectări au fost înregistrate în 2009 și se
estimează că 30% dintre persoanele cu HIV/
SIDA nu știu ca poartă acest virus.

Cod de conduită pentru deputații europeni: Noul cod de conduită pentru membrii Parlamentului
European a fost votat in cadrul ședinței plenare de joi. Documentul stabilește normele și principiile pe
care deputații europeni trebui să le urmeze în cadrul activităților din afara Parlamentului European
pentru a evita astfel orice conflict de interese.

Pentru mai multe informații despre activitatea Parlamentului European consultați site-ul:
www.luhan.ro
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