
 

Protecția consumatorilor: cum vă asigură
drepturile Parlamentul European
 
De la protecția datelor la siguranța alimentară, descoperiți modul în care Parlamentul
protejează zilnic drepturile consumatorilor europeni.
 
Conform unui studiu recent, 27% dintre cetățenii europeni consideră că protecția consumatorilor
și sănătatea publică ar trebui să fie prioritare pentru Uniunea Europeană.
 
 
 Strategia  Europa  2020  este  programul  european  care  dorește  să  stimuleze  creșterea
economică și ocuparea forței de muncă în deceniul actual, respectând în același timp drepturile
consumatorilor.
 
 
 Descoperiți alte inițiative și realizări ale Parlamentului în materie.
 
 
Sfârșitul frontierelor 
 
 Începând cu 15 iunie,  utilizarea telefonului  mobil  într-un alt  stat  membru costă  la  fel  ca
utilizarea acestuia  în  țara  dumneavoastră.
 
 
 Grație unui regulament al UE referitor la portabilitatea transfrontalieră care va intra în vigoare la
începutul anului 2018, puteți accesa conținut online în străinătate, cum ar fi filme, seriale sau
muzică fără să plătiți în plus, dacă ați achiziționat un abonament în țara de origine.
 
 
Cumpărături online 
 
 Începând cu iunie 2013, o directivă europeană vă permite să vă răzgândiți în termen de 14 zile
de la o achiziție făcută on-line.
 
 
 Textul  a dus,  de asemenea, la eliminarea formularelor  pre-completate,  pentru a evita ca
europenii  să cumpere un serviciu de care nu au nevoie.
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20170426PVL00115/Cu-doi-ani-%C3%AEnainte-de-alegerile-europene-din-2019
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20170612STO77250/sfarsitul-taxelor-de-roaming-in-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20170515STO74834/accesul-la-filmele-online-va-fi-in-curand-posibil-din-strainatate


Sănătatea publică 
 
 În luna mai 2015, Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la asigurarea de îngrijiri medicale
mai sigure în Europa. Scopul este de a îmbunătăți combaterea rezistenței la antimicrobiene.
 
 
 Parlamentul European și-a reiterat recent sprijinul pentru introducerea etichetării obligatorii a
țării  de  origine  pentru  carne  și  lapte,  în  scopul  de  a  face  ca  lanțul  alimentar  să  fie  mai
transparent.
 
 
Protecția datelor cu caracter personal
 
 
 Parlamentul examinează în prezent un nou regulament cu privire la respectarea vieții private
on-line, mai exact cu privire la problema parametrilor legați de activarea cookie-urilor.
 
Detalii
    Politica de protecție a consumatorilor: principii și instrumente
Măsuri de protecție a consumatorilor
Drepturile pasagerilor
Siguranța alimentară
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0142+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160504IPR25757/meps-renew-call-for-mandatory-country-of-origin-labelling-of-meat-and-milk
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170602STO76619/cookies-vers-la-fin-des-bannieres-d-avertissement
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.5.html
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