
 

10 moduri în care Parlamentul v-a îmbunătățit
viața de zi cu zi
 
În timp ce alegerile europene din 23-26 mai se apropie, puteți verifica ce a făcut
Parlamentul European în ultimii cinci ani pentru a vă îmbunătăți viața de zi cu zi.
 

Apeluri telefonice mai ieftine 
 
Regulile UE, Roam Like Home, ce au intrat în vigoare începând cu luna iunie 2017, au eliminat
taxele de roaming. Europenii au posibilitatea de a apela, trimite texte sms și utiliza internetul
mobil la același preț ca acasă. Noua lege limitează apelurile către o altă țară UE la 19
cenți/minut începând cu 15 mai 2019, făcând accesibil contactul cu cei dragi în alte state
membre UE pentru toată lumea.
 
Mai multe opțiuni atunci când faceți cumpărături online 
 
Consumatorii au acces mai larg și mai ușor la produse, rezervări de hoteluri, închirieri de
mașini, bilete la festivaluri de muzică din alte state UE și multe altele, în conformitate cu noile
norme care abordează „blocarea geografică” nejustificată, intrate în vigoare în întreaga UE din
decembrie 2018.
 
Mai puțin plastic în mări și râuri 
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/piata-unica-digitala/20170612STO77250
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190508STO45143/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190508STO45143/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december


Începând cu anul 2015, când Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru reducerea
utilizării pungilor de plastic ușoare, 72% dintre europeni spun că le utilizează mai puțin. Un alt
pas important în ceea ce privește combaterea poluării cu materiale plastice a avut loc în martie
2019, când Parlamentul a aprobat o nouă lege care interzice o gamă de articole de plastic de
unică folosință, inclusiv farfuriile, tacâmurile și paiele.
 

Protecție sporită online 
 
Regulile privind confidențialitatea datelor protecția datelor au intrat în vigoare în mai 2018 și
oferă cetățenilor europeni mai mult control asupra modului în care sunt utilizate datele lor
personale. Parlamentul a actualizat, de asemenea, normele UE privind drepturile de autor în
mediul digital.
 
Drepturi sporite pentru lucrători 
 
În aprilie 2019, Parlamentul a adoptat noi măsuri pentru a reconcilia viața profesională și viața
de familie. Părinții ar trebui să aibă cel puțin 10 zile de concediu de paternitate în timp ce
îngrijitorii ar trebui să poată lua cinci zile lucrătoare de concediu pe an pentru a se ocupa de
rudele foarte bolnave. Parlamentul a introdus, de asemenea, drepturi minime pentru lucrătorii
temporari, ce lucrează pe bază de vouchere sau lucrătorii pe platforme, precum Deliveroo sau
Uber.
 
O planetă sănătoasă pentru generațiile viitoare 
 
Într-un vot istoric, în 2016, Parlamentul a aprobat acordul de la Paris, un acord de referință
pentru combaterea schimbărilor climatice. Deputații europeni au lucrat de atunci la o serie de
măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon și stimularea utilizării surselor regenerabile de
energie.
 

Ce este Parlamentul European?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/what-is-the-european-parliament
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180522STO04023/gdpr-is-in-effect-now-you-decide-on-your-digital-privacy
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160930IPR44535/meps-green-light-for-paris-climate-agreement-to-trigger-its-entry-into-force
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/uniunea-energetica/20180109STO91387
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/uniunea-energetica/20180109STO91387


Mai multe oportunități de studiu sau de formare în străinătate
 
Pentru a permite mai multor europeni să beneficieze de programul educațional și de formare
emblematic al UE, în martie 2019, deputații europeni au solicitat ca finanțarea programului
Erasmus+ să se tripleze în perioada 2021-2027.
 
Stimularea creșterii economice 
 
Aprobat de Parlament în decembrie 2018, acordul comercial UE-Japonia este cel mai mare
acord comercial bilateral negociat vreodată de Uniune. Alte acorduri comerciale aprobate de
Parlament în ultimii ani includ Canada și Singapore.
 
O Europă mai sigură 
 
Pentru a combate terorismul și alte forme grave de criminalitate, în 2016 Parlamentul European
a sprijinit norme care să oblige companiile aeriene să dea autorităților datele pasagerilor pentru
toate zborurile către UE și viceversa. În cursul anului următor, deputații europeni au aprobat noi
norme la nivelul UE privind lupta împotriva luptătorilor străini și a teroriștilor singuratici.
Parlamentul a eliminat, de asemenea, lacunele din legile privind armele din UE și a aprobat
norme pentru combaterea finanțării terorismului.
 
Reducerea facturilor de energie 
 
Consumatorii europeni se pot aștepta să economisească în medie până la 500 de euro pe an la
facturile de energie, datorită simplificării etichetării energetice ale aparatelor electrocasnice,
aprobată de deputații europeni în 2017.
 
Alegerile europene vor avea loc în perioada 23-26 mai. Votul dvs. poate contribui la dezvoltarea
viitorului Europei și poate influența modul în care Parlamentul ia decizii care vă afectează viața
de zi cu zi. Aflați mai multe aici.
 

Cum mă reprezintă membrii PE?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/pnr
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/pnr
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180316STO99922
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180316STO99922
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170609IPR77001/simplifying-energy-labels-for-home-appliances-to-a-to-g
https://www.dedataastavotez.eu/


Mai multe informaţii
Activitatea deputaților 
Cum vă influențează viața munca de zi cu zi a Parlamentului?
Cum puteți vota în 23-26 mai?

Tot ce trebuie să știți despre alegerile europene din 2019
Mai multe informații despre activitatea Parlamentului în perioada 2014-2019
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/faq/11/the-work-of-meps
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/home
https://www.alegerile-europene.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/alegerile-europene-2019/20181122STO19860
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/alegerile-europene-2019/20181122STO19860
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637942/EPRS_IDA(2019)637942_EN.pdf

