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Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct - EP Live
Conferințe de presă și alte evenimente
Europarl TV
Website-ul Serviciului Audiovizual al Parlamentului European
EP Newsbub
EPRS Plenary podcasts on key issues
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Negocierile Brexit: progresele privind termenii
divorțului nu sunt suficiente
Marți deputații vor dezbate și vota o rezoluție privind
punctul de vedere al PE în vederea Consiliului UE 27 din 20
octombrie de la Bruxelles, atunci când liderii UE vor evalua
progresele negocierilor Brexit.
Înainte de votul asupra rezoluției de marți la prânz, deputații, președintele Comisiei Jean-Claude
Juncker și negociatorul șef UE Michel Barnier vor dezbate progresele primelor patru runde de
negocieri cu guvernul britanic privind termenii și condițiile pentru părăsirea UE de către Marea
Britanie.
Orice acord de retragere la finalul negocierilor Marea Britanie-UE va avea nevoie de aprobarea
Parlamentului European.
Dezbatere: marți, 3 octombrie
Vot: marți, 3 octombrie
Procedură: declarațiile Consiliului și Comisiei (cu rezoluție)
#EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE

Mai multe informaţii
Comunicat de presă referitor la rezoluţia adoptată de Conferinţa Preşedinţilor (28.09.2017)
Propunere de rezoluţie
Website-ul Grupului de coordonare Brexit
Rezoluţia PE din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării
intenției sale de a se retrage din UE
Comunicat de presă privind rezoluţia PE: (05.04.2017)
Mai multe informaţii despre Parlamentul European şi Brexit
Materiale audio-video pentru jurnalişti
Analiză PE: Think Tanks on Brexit negotiations - September 2017
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Un parchet european pentru a proteja mai bine
banii publici
Deputații vor aproba crearea unui parchet UE pentru a
întări lupta împotriva fraudei și utilizării greșite a fondurilor
europene și pentru a proteja banii contribuabililor.
Parchetul european (EPPO) va avea ca mandat investigarea și trimiterea în judecată a celor
care comit infracțiuni la adresa intereselor financiare ale Uniunii.
În momentul de față, doar autoritățile naționale pot investiga și aduce în justiție fraude legate de
UE, dar jurisdicția lor se termină la frontierele naționale.
Din 2014, deputații au susținut mai multe rezoluții prin care cereau crearea parchetului
european, subliniind importanța independenței procurorilor.

Background

EPPO va fi creat prin cooperare consolidată între 20 de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria,
Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Finlanda, Franța, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Spania. Alte state membre se pot
alătura în orice moment.
Biroul central al EPPO va fi în Luxemburg, dar fiecare stat membru va numi cel puțin un
procuror delegat localizat la nivel național.
Lista infracțiunilor grave care se vor afla sub jurisdicția EPPO va putea fi extinsă în viitor pentru
a putea include, de exemplu, terorismul.
După consimțământul Parlamentului, Consiliul va adopta formal regulamentul EPPO. Va dura
cel puțin trei ani până când EPPO își va începe activitatea.
Dezbatere: miercuri, 4 octombrie
Vot: joi, 5 octombrie
Procedură: consimțământ
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Mai multe informaţii
Despre raportor - Barbara Matera (PPE, IT):
Comunicat de presă al Consiliului privind acordul pentru crearea EPPO (08.06.2017)
Briefing PE
Materiale audio-video pentru jurnalişti
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Prevenirea atacurilor cibernetice și abuzului
sexual online
Creșterea infracțiunilor cibernetice și inadecvarea
măsurilor de prevenire a atacurilor la adresa infrastructurii
critice sau a abuzului sexual online necesită măsuri mai
ferme.
Deputații vor investiții publice și private în securitate cibernetică și educație, precum și o mai
mare cooperare transfrontalieră a poliției și schimburi de informașii. O rezoluție va fi dezbătută
luni și supusă la vot marți.
Aproximativ 80% dintre companiile din Europa au experimentat cel puțin un incident de
securitate cibernetică, multe fiind nedetectate sau neraportate. Deputații aduc, de asemenea, în
discuție atacul ”WannaCry” din mai 2017, care a afectate mii de computere în aproape 100 de
țări și numeroase organizații, inclusiv Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie.
Dezbatere: luni, 2 octombrie
Vot: marți, 3 octombrie
Procedură: rezoluție non-legislativă
#cybercrime #cybersecurity

Mai multe informaţii
Propunere de rezoluție
Comunicat de presă după votul în comisia parlamentară (11.07.2017)
Despre raportor - Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE, EL)
Etapele procedurii legislative
Material audiovizual pentru jurnaliști
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Dezbatere privind anulările zborurilor Ryanair
După anularea de către Ryanair a mai multor zboruri,
afectând planurile de călătorie a mii de pasageri, deputații
vor cere Comisiei să găsească cele mai bune modalități de
aplicare a drepturilor pasagerilor în astfel de cazuri.
Dezbaterea va avea loc marți.
Dezbatere: marți, 3 octombrie
Procedură: declarațiile Consiliului și Comisiei
@Ryanair #Ryanair

Mai multe informaţii
Regulamentul UE privind drepturile pasagerilor
Ghidul Comisiei privind drepturile pasagerilor
Materiale audiovizuale pentru jurnaliști
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Mai multă siguranță pentru pasagerii maritimi
Pentru a menține cel mai înalt nivel de siguranță din lume
pentru călătoriile pe mare, PE va moderniza prin votul de
miercuri regulile de siguranță ale UE pentru ambarcațiunile
de pasageri.
Noile reguli vor avea în vedere următoarele aspecte:

• mai mare viteză de transmitere a datelor pasagerilor către serviciile de salvare și
familii în cazul unor accidente

• eliminarea lacunelor legislative privind inspecțiile de siguranță pe feriboturi și vase de
mare viteză

• includerea vaselor de aluminiu în categoria celor care trebuie să respecte
standardele comune UE de siguranță a ambarcațiunilor
Regulile actuale UE de siguranță a ambarcațiunilor pentru pasageri îndeplinesc total
standardele de siguranță (conform unei evaluări din 2015), iar statisticile privind accidentele
situează apele UE printre cele mai sigure.
Pentru a reduce efortul administrativ al proprietarilor de ambarcațiuni, pentru a clarifica regulile
care se suprapun și pentru a răspunde progresului tehnologic din acest domeniu, Comisia a
propus în 2016 actualizarea și simplificarea acestor reguli, fără să facă compromisuri privind
standardele de siguranță.
Parlamentul și Consiliul au fost de acord în luna iunie să modernizeze trei directive privind
înregistrarea pasagerilor, standardele tehnice pentru ambarcațiunile utilizate să ofere servicii
naționale pentru pasageri și inspecțiile pentru feriboturi și aparate de mare viteză.
Dezbatere: marți, 3 octombrie
Vot: miercuri, 4 octombrie
Procedură: procedură legislativă ordinară (vot în prima lectură)
#EUTransport
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Mai multe informaţii
Despre raportor - Izaskun Bilbao Barandica (ALDE, ES) (Înregistrarea pasagerilor)
Despre raportor - Dominique Riquet (ALDE, FR) (sistemul de inspecții)
Despre raportor - Daniela Aiuto (EFDD, IT) (reguli și standarde de siguranță)
Briefing PE: reguli și standarde de siguranță
Briefing PE: înregistrarea pasagerilor
Briefing PE: sistemul de inspecții
Material audiovizual pentru jurnaliști
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Punctul de vedere privind agenda Consiliului din
19-20 octombrie
Alături de Brexit, migrația și politica de azil comună a UE,
apărarea și relațiile UE-Turcia vor fi pe agenda reuniunii UE
din 19-20 octombrie, de la Bruxelles. Deputații vor prezenta
așteptările Parlamentului într-o dezbatere cu prim-vice
președintele Comisiei Frans Timmermans și președinția
estoniană a Consiliul European, miercuri dimineață.
Statele membre UE 27 vor avea o dezbatere separată privind negocierile Brexit.
Președintele Parlamentului Antonio Tajani va prezenta liderilor europeni mesajul politic al
Parlamentului pe aceste subiecte la 19 octombrie.

Dezbatere: miercuri, 4 octombrie
Procedură: declarațiile Consiliului și Comisiei (fără rezoluție)
#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey

Mai multe informaţii
Agenda provizorie a Consiliului European din 19-20 octombrie
Material audiovizual pentru jurnaliști
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Condiții mai bune în închisori pentru a favoriza
reabilitarea și a preveni radicalizarea
Statele UE trebuie să îmbunătățească condițiile din
închisori și să caute soluții la suprapopularea acestora
pentru a proteja sănătatea deținuților, a favoriza
reabilitarea lor și a preveni riscul de radicalizare. În
propunerea de rezoluție dezbătută luni și votată marți,
deputații susțin alternativele la pedeapsa cu închisoarea
atunci când condamnații nu reprezintă un pericol grav la
adresa societății, într-o propunere de rezoluție supusă
dezbaterii și votului joi.
În 2014, în închisorile din UE erau peste o jumătate de milion de deținuți, atât cei care își
ispășeau pedepsele, cât și cei care așteptau procesul. Conform Consiliului Europei, numărul
deținuților este mai mare decât numărul locurilor disponibile într-o treime din penitenciarele
europene.
Dezbatere: joi, 5 octombrie
Vot: joi, 5 octombrie
Procedură: raport din proprie inițiativă

Mai multe informaţii
Propunere de rezoluție referitoare la sistemele penitenciare și condițiile din închisori
Comunicat de presă după votul în comisia parlamentară (21.06.2017)
Despre raportor : Joëlle Bergeron (EFDD, FR)
Studiu PE
Materiale audio-video pentru jurnaliști
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Moldova: recentele evenimente
Cele mai recente evenimente politice și economice din
Moldova și angajamentul său pentru reforme pro-UE vor fi
dezbătute cu șefa politicii externe UE Federica Mogherini
marți, o rezoluție urmând a fi votată ulterior.
Moldova este o țară din Parteneriatul de Est al UE, care beneficiază de regim de vize liber către
UE din aprilie 2014. UE este principalul partener comercial al Moldovei, cu 63% din exporturi în
2016.
La 4 iulie 2017, deputații au aprobat o asistență macro-financiară de 100 milioane de euro către
Moldova pentru a sprijini refacerea după crizele economice și politice. Însă Moldova trebui să
asigure mecanisme democractice efective, respectarea statului de drept și a drepturilor omului
pentru a obține acest ajutor.

Dezbatere: marți, 3 octombrie
Vot: plenarele următoare
Procedură: Înaltul Reprezentant UE pentru afaceri externe și politică de securitate - declarație
cu rezoluție
#Moldova

Mai multe informaţii
Comunicat de presă (04.07.2017)
Briefing PE (iunie 2017)
Etapele procedurii legislative
Materiale audiovizuale pentru jurnaliști
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Accesul Bulgariei și României la sistemul
Schengen
Parlamentul va vota miercuri propunerea Consiliului de a
acorda Bulgariei și României acces la sistemul de
informații privind vizele (VIS).
Decizia Consiliului va permite Bulgariei și României să consulte și să verifice datele VIS, dar
fără dreptul de a intra în sistem, de a le modifica sau de a le șterge.
Parlamentul a spus într-o rezoluție legislativă votată la 8 iunie 2011 că Bulgaria și România sunt
pregătite să intre în spațiul de liberă circulație Schengen.
Încă de la 9 iunie 2011, Consiliul a conchis că Bulgaria și România au îndeplinit condițiile
legislației Schengen privind frontierele aeriene, terestre, cooperarea poliției, protecția datelor,
sistemul de informații Schengen, frontierele maritime și vizele.
Decizia politică finală privind aderarea Bulgariei și României la Schengen, care implică
eliminarea controalelor sistematice la frontierele cu statele UE învecinate, trebuie luată de
Consiliu cu unanimitate.

Vot: miercuri, 4 septembrie
Procedură: consultare

Mai multe informaţii
Comunicat de presă
Despre raportor - Agustín DÍAZ DE MERA (PPE, ES)
Etapele procedurii legislative
Materiale audiovizuale pentru jurnaliști
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Alte puncte pe ordinea de zi
Alte puncte pe ordinea de zi
• Relațiile EU-ASEAN, raport Buetikofer (INI), dezbatere luni, vot marți
• Substanțe periculoase în echipamentele electronice, raport Valean (COD), vot
marți

• Raportul Curții de Audit 2016, prezentare președintele K. Lehne, dezbatere
miercuri

• Acord privind Fundația Internațională EU-LAC, raport Couso-Permuy, vot miercuri
• Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru femei, raport Hedh, dezbatere luni, vot
marți
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