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UE trebuie să încurajeze programele de cercetare și să sprijine tinerii și companiile
mici, spun deputații în propunerea privind mandatul de negociere pentru următorul
buget pe termen lung al UE, ce urmează a fi dezbatută marți și votată miercuri.  

Parlamentul va dezbate marți și va vota miercuri o rezoluție privind poziția sa față de
posibilul  cadru al viitoarelor relații  UE-Marea Britanie după Brexit.  Votul are loc
înaintea summitului UE din 22-23 martie de la Bruxelles. 

Deputații vor vota joi o reformă majoră a sistemului UE de impozitare a profitului, în
încercarea de a împiedica firmele să își mute baza de taxare în zone mai favorabile. 

Ca urmare a uciderii  jurnalistului  de investigații  Ján Kuciak și  a logodnicei sale
Martina Kušnírová, deputații vor dezbate miercuri după-amiaza siguranța jurnaliștilor
în Slovacia și în UE. 

Premierul Portugaliei António Costa este al treilea lider UE care va dezbate viitorul
Europei cu deputații, miercuri dimineața. 

Miercuri deputații vor discuta cu comisarul pentru comerț Cecilia Malmström taxele
suplimentare aplicate de SUA pentru importurile  de oțel  și  aluminiu,  precum și
răspunsul  UE. 

Luni după-amiaza, deputații vor dezbate politica de integritate a Comisiei, ca urmare
a numirii  funcționarului german Martin Selmayr în funcția de secretar general al
executivului. 

Deputații  vor spune luni că proiectele care creează coeziune între regiunile UE
trebuie  să  rămână  o  prioritate  și  să  fie  finanțate  adecvat,  în  ciuda  presiunilor
bugetare  pe  bugetul  UE. 
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• 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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Bugetul  UE  după  2020  trebuie  să  corespundă
ambițiilor  
 
UE trebuie să încurajeze programele de cercetare și să sprijine tinerii și companiile
mici, spun deputații în propunerea privind mandatul de negociere pentru următorul
buget pe termen lung al UE, ce urmează a fi dezbatută marți și votată miercuri. 
 
Următorul cadru financiar multi-anual (MFF) trebuie să continue sprijinirea fermierilor și
politicile regionale, dar și să finanțeze priorități noi, cum ar fi: securitatea, apărarea sau
migrația și să compenseze orice pierdere ca urmare a plecării Marii Britanii, se arată în
propunere.
 
Pentru  a  intra  în  vigoare,  noul  buget  are  nevoie  de  consimțământul  Parlamentului.
Deputații avertizează că “că nu va putea fi încheiat niciun acord privinf MFF fără progrese
corespunzătoare privind resursele proprii” - adică veniturile din bugetul UE. Cheltuielile și
veniturile trebuie tratate ca un pachet unic.
 
Venituri
 
Alături  de  textul  MFF,  PE  va  dezbate  și  vota  o  rezoluție  care  susține  menținerea
resurselor proprii existente și introducerea progresivă a unora noi, cum ar fi o taxă pe
serviciile financiare, o parte din taxele aplicate firmelor din sectorul digital sau taxele de
mediu.  Contribuțiile  directe  din  PIB  din  partea  statelor  membre  ar  trebui  reduse
corespunzător.
 
Pentru mai multe detalii privind aceste propuneri, v. comunicatul de presă.
 
Background
 

Peste 94% din bugetul UE merge la cetățeni, regiuni, orașe, ferme și afaceri.
Cheltuielile  administrative  ale  UE reprezintă  mai  puțin  de  6% din  total,  iar
salariile reprezintă în jur de jumătate din cei 6% (sursa: Comisia Europeană)
 
Un chestionar  arată  că  europenii  așteaptă  soluții  de  la  UE.  Cei  mai  mulți
respondenți cred ca Europa trebuie să facă mai mult în mai multe domenii de la
securitate la migrație și șomaj (sursa: Eurobarometer).
 

Ce urmează
 
Cele două poziții reprezintă contribuția PE la propunerile legislative ale Comisiei din mai
2018.
 
Ele cer ca negocierile între Parlament, Comisie și Consiliu să înceapă imediat pentru a
ajunge la un acord înainte de alegerile din 2019.
 
Dezbatere: marți, 13 martie
 
Vot: miercuri, 14 martie
 
Procedură:  rezoluții non-legislative
 
Conferință de presă: miercuri, 14 martie, ora 14:00 (tbc)
 
#EUBudget #MFF
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.3.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0048&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bREPORT%252bA8-2018-0041%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20180222IPR98410/post-2020-eu-budget-reform-must-match-eu-s-future-ambitions


Mai multe informaţii
• Propunere legislativă privind următorul MFF
• Propunere de rezoluție privind reforma resurselor proprii
• Comunicat de presă privind votul în comisia parlamentară (22.02.2018)
• Jan Olbrycht (PPE, PL), co-raportor pentru MFF
• Isabelle Thomas (S&D, FR), co-raportor pentru MFF
• Janusz Lewandowski (PPE, PL), co-raportor resurse proprii
• Gérard Deprez (ALDE, BE), co-raportor resurse proprii
• Etapele procedurii legislative (MFF)
• Etapele procedurii legislative (resurse proprii)
• Materiale audiovizuale

Şedinţe plenare

20180305NEW99009 - 4/12

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0048&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0041%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180307IPR99231/brexit-parliament-to-set-out-its-vision-for-future-eu-uk-
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23781.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2052(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Parlamentul  își  va  exprima  viziunea  pentru
perioada  post-Brexit  
 
Parlamentul va dezbate marți și va vota miercuri o rezoluție privind poziția sa față de
posibilul cadru al viitoarelor relații UE-Marea Britanie după Brexit. Votul are loc
înaintea summitului UE din 22-23 martie de la Bruxelles.
 
Propunerea de rezoluție,  redactată de Grupul  de coordonare pentru Brexit  din PE și
aprobată  de  conferința  președinților  (Președintele  PE  și  liderii  grupurilor  politice),
sugerează că un acord de asociere între Marea Britanie și UE ar putea fi un cadru potrivit
pentru viitoarele relații.
 
Textul subliniază, de asemenea, că UE are reguli comune obligatorii, instituții comune și
mecanisme comune de supraveghere, aplicare și  monitorizare, ceea ce arată că nici
măcar cele mai apropiate state terțe cu legislație identică nu pot avea beneficii similare
sau acces pe piață ca statele membre.
 
Șefii  de stat  și  de guvern vor  aproba,  cel  mai  probabil,  liniile  directoare propuse de
Consiliu pentru negocierile viitoarelor relații  cu Marea Britanie,  în cursul  întâlnirii  din
martie. Deputații vor dezbate și celelalte subiecte de pe agenda summitului, cum ar fi
locurile de muncă, competitivitatea, taxarea și relațiile externe ale UE.
 
 
 
Dezbatere: marți, 13 martie
 
Vot: miercuri, 15 martie
 
Procedură:  Dezbatere cu Consiliul și Comisia, cu rezoluție
 
#Brexit #euco
 
 
 

 
Mai multe informaţii
• Propunere de rezoluție
• Comunicat de presă (07.03.2017)
• Brexit news page
• Infographic: "UK în UE"
• Materiale audiovizuale
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180307RES99232/20180307RES99232.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180307IPR99231/brexit-parliament-to-set-out-its-vision-for-future-eu-uk-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170509PHT73904/20170509PHT73904-cl.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Impozitul pe profit în UE: reformă pentru a include
firmele digitale și a contracara evitarea taxării 
 
Deputații vor vota joi o reformă majoră a sistemului UE de impozitare a profitului, în
încercarea de a împiedica firmele să își mute baza de taxare în zone mai favorabile.
 
 
Modificările sunt cuprinse în două propuneri legislative: baza de taxare comună pentru
profit (CCTB) și baza comună consolidată pentru profit (CCCTB), care împreună au în
vedere să creeze un regim unic, clar și corect privind taxarea, în Europa.
 
Propunerile includ prevederi prin care să se asigure că firmele își plătesc taxele acolo
unde fac profit, să introducă un singur set de reguli fiscale pentru toată UE și să utilizeze
informații digitale pentru a ajuta la calcularea taxelor aplicabile.
 
 
 
Dezbatere:  miercuri, 14 martie
 
Vot:  joi, 15 martie
 
Procedură:  Consultare
 
Conferință de presă: miercuri, 14 martie (tbc)
 
#Fairtaxation
 
 
 

 
Mai multe informaţii
• Comunicat de presă (21.02.2018)
• Raportor Paul Tang (S&D, NL)
• Raportor Alain Lamassoure (PPE, FR)
• Etapele procedurii legislative
• Etapele procedurii legislative
• Mai multe informații
• Glosar
• Materiale audiovizuale
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98113/new-eu-corporate-tax-plan-embracing-digital-presence-approved-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/125020/PAUL_TANG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/1204/ALAIN_LAMASSOURE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0337%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0336%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160502STO25468/overview-the-european-parliament-s-work-on-taxation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20150529STO61068/tax-avoidance-vs-tax-evasion-fiscal-vocabulary-made-easy
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Siguranța jurnaliștilor și utilizarea corectă sau nu a
fondurilor UE în Slovacia 
 
Ca urmare a uciderii jurnalistului de investigații Ján Kuciak și a logodnicei sale
Martina  Kušnírová,  deputații  vor  dezbate  miercuri  după-amiaza  siguranța
jurnaliștilor  în  Slovacia  și  în  UE.
 
 
Deputații vor discuta și dezvăluirile lui Kuciak din articolul său publicat postum privind o
utilizare posibil incorectă a unor fonduri UE în Slovacia și posibilele legături între grupări
de crimă organizată și politicieni slovaci. Dezbaterea se va încheia cu o rezoluție supusă
la vot în următoarea sesiune plenară.
 
Parlamentul a trimis și o delegație ad-hoc formată din șase deputați într-o misiune de
culegere de date în Slovacia, miecuri 7 martie, pentru două zile, în scopul de a analiza
situația la fața locului.
 
Parlamentul a onorat memoria celor două victime cu un minut de reculegere în sesiunea
plenară din 28 februarie. Președintele Antonio Tajani a condamnat crimele, subliniind că
libertatea presei trebuie respectată și cerând autorităților slovace ”să descopere adevărul”.
 
Dezbatere: miercuri, 14 martie
 
Vot: plenară aprilie
 
Procedură: Declarațiile Consiliului și ale Comisiei, urmate de dezbatere și rezoluție
 
#AllForJan #JanKuciak
 

 
Mai multe informaţii
• Minut de reculegere în memoria lui Ján Kuciak (28.02.2018)
• Video (28.02.2018)
• Materiale audiovizuale
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180226IPR98610/opening-minute-of-silence-in-memory-of-murdered-journalist-jan-kuciak
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-slovakia_2201_pk


Premierul  portughez  António  Costa  va  dezbate
viitorul  Europei  cu  deputații
 
Premierul Portugaliei António Costa este al treilea lider UE care va dezbate viitorul
Europei cu deputații, miercuri dimineața.
 
António  Costa  a  fost  deputat  european socialist  și  vice-președinte  al  Parlamentului
European din iulie 2004 până în martie 2005, când a demisionat pentru a deveni ministru
de stat și afaceri interne în Portugalia. Printre alte funcții politice, Costa a fost primar al
Lisabonei timp de opt ani. El a devenit premier la 26 noiembrie 2015.
 
Aceasta este a treia dintr-o serie de dezbateri între șefii  de stat sau de guvern UE și
deputați privind viitorul Uniunii Europene, după premierul irlandez Leo Varadkar la 17
ianuarie și premierul croat Andrej Plenković la 6 februarie.
 
Președintele Antonio Tajani și premierul portughez António Costa vor avea o conferință de
presă comună după dezbaterea din plenară, în jur de 12.30.
 
Viitoarea  dezbatere  privind  viitorul  Europei  va  avea  loc  în  sesiunea  din  aprilie,  cu
președintele  francez  Emmanuel  Macron.
 
Dezbatere: miercuri, 14 martie
 
Conferință de presă: miercuri, 14 martie, în jur de 12.30, Daphné Caruana Galizia room,
LOW N-1/201
 
#FutureofEurope @antoniocostapm
 

 
Mai multe informaţii
• Biografia premierului portughez António Costa
• Viitorul Europei
• Materiale audiovizuale
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28303/ANTONIO_COSTA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180112IPR91628/ideal-of-creating-a-better-future-still-inspires-the-eu-says-irish-taoiseach
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97024/our-path-needs-to-lead-forwards-not-backwards-says-croatian-prime-minister
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/primeiro-ministro
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Restricțiile comerciale SUA și protejarea locurilor
de muncă și a afacerilor UE 
 
Miercuri deputații vor discuta cu comisarul pentru comerț Cecilia Malmström taxele
suplimentare aplicate de SUA pentru importurile de oțel și  aluminiu, precum și
răspunsul UE.
 
 
Vorbitorii vor discuta planurile președintelui Donald Trump de a impune taxe suplimentare
pe importurile de oțel și aluminiu, precum și contramăsurile UE și posibilul impact asupra
locurilor de muncă, investițiilor și prețurilor UE și măsurile pe care ar trebui să le ia UE
pentru a proteja cetățenii.
 
Comisia pentru comerț internațional din PE a condamnat imediat măsurile SUA și sprijină
Comisia  Europeană  în  demersul  de  a  răspunde  imediat  și  ferm,  în  conformitate  cu
legislația  internațională.
 
Măslinele spaniole
 
Într-o  dezbatere  separată,  miercuri,  deputații  vor  întreba  Comisia  despre  acțiunile
programate după ce SUA a impus tarife noi importurilor de măsline din Spania. O rezoluție
pe acest subiect va fi votată joi.
 
 
 
 
 
Dezbatere: miercuri, 14 martie
 
Vot: joi, 15 martie (tarife SUA pentru măslinele spaniole)
 
Procedură: Declarația Comisiei fără rezoluție, întrebare cu solicitare de răspuns oral, cu
rezoluție
 

 
Mai multe informaţii
• Comunicat de presă (02.03.2018)
• Întrebare cu solicitare de răspuns oral
• Comisia pentru comerț internațional
• Materiale audiovizuale
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BOQ%2BO-2018-000006%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Promovarea lui Martin Selmayr ca secretar general
al Comisiei
 
Luni după-amiaza, deputații vor dezbate politica de integritate a Comisiei, ca urmare
a numirii funcționarului german Martin Selmayr în funcția de secretar general al
executivului.
 
 
Această  numire  a  atrasa critici  din  partea  unor  deputați  care  vor  răspunsuri  privind
transparența,  integritatea  și  responsabilitatea  pentru  întregul  process.
 
Selmayr a fost înainte șeful de cabinet al Președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker. A
devenit  secretar general al  Comisiei  la 1 martie, înlocuindu-l  pe funcționarul olandez
Alexander Italianer în funcția de conducător al  instituției  cu 32000 de funcționari.
 
 
 
Dezbatere: luni, 12 martie
 
Procedură: Declarația Comisiei
 
 
 

 
Mai multe informaţii
• Materiale audiovizuale
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Cele  mai  sărace  regiuni  ale  UE:  finanțare
”ambițioasă”  și  strategii  adaptate  
 
Deputații  vor spune luni că proiectele care creează coeziune între regiunile UE
trebuie  să  rămână o  prioritate  și  să  fie  finanțate  adecvat,  în  ciuda  presiunilor
bugetare  pe  bugetul  UE.
 
 
 
Comisia pentru dezvoltare regională a subliniat că reducerile investițiilor publice naționale
afectează regiunile cu venituri și creștere limitate care suferă deja de efectele adverse ale
crizei economice și financiare.
 
Pe lângă finanțare  prioritară  din  partea UE,  aceste  regiuni  au nevoie  și  de strategii
adaptate pentru a evolua și a oferi perspective dinamice locuitorilor lor, mai spun deputații.
 
O propunere de rezoluție va fi supusă la vot marți.
 
 
 
Background
 
Comisia a publicat un raport privind ”competitivitatea în regiunile cu venituri și creștere
scăzute” în aprilie 2017. Acesta s-a concentrat pe 47 de regiuni din 8 state membre:
”regiuni cu creștere scăzută” cu in PIB aproape de media UE, dar cu medii de creștere
mici (în Italia, Spania, Grecia, Portugalia) și regiuni cu ”venituri mici” cu un PIB scăzut, dar
tendințe de creștere încurajatoare (în Bulgaria, România, Ungaria, Polonia).
 
Aproximativ unul din șase locuitori UE trăiește într-o regiune înapoiată (83 milioane de
locuitori) dintre care 32 de milioane locuiesc în regiuni cu venituri mici și 51 de milioane în
regiuni cu creștere redusă.
 
 
 
Dezbatere: luni, 12 martie 
 
Vot: marți, 13 martie 
 
Procedură: rezoluție non-legislativă
 
#CohesionPolicy
 

 
Mai multe informaţii
• Propunere de rezoluție
• Etapele procedurii legislative
• Profilul raportorului Michela GIUFFRIDA (S&D, IT)
• EP Research Briefing note
• Materiale audiovizuale
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0046%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2208(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124864/MICHELA_GIUFFRIDA_assistants.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608825/EPRS_BRI%282017%29608825_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 
- Cooperare internațională în lupta împotriva infracțiunilor cibernetice, dezbatere miercuri 
 
- Ghid pentru bugetul UE 2019, Viotti, dezbatere miercuri, vot joi
 
- Specializare periodică pentru șoferii profesioniști, Lundgren (COD),dezbatere luni, vot
marți
 
- Membrii comisiei speciale pentru taxe, vot miecuri
 
- Semestrul european, Hetman; Bayet (INIs),dezbatere marți, vot miercuri
 
- Europass, Mann, Malinov (COD), dezbatere miercuri, vot joi
 
- Minerale din zone de conflict (OQs), dezbatere joi
 
- Situația umanitară din Siria, dezbatere 28 februarie și marți, vot joi
 
- Asistența macrofinanciară pentru Georgia, vot miercuri
 
- Acordul de pescuit UE-Comoros, Ferreira, dezbatere miercuri, vot joi
 
- Livrări transfrontaliere de colete (COD), Anderson, dezbatere luni, vot marți
 
- Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE, Björk, Forenza, dezbatere luni, vot
marți
 
- Relocarea Agenției Europene a Medicamentului, La Via, vot miercuri
 

Şedinţe plenare

20180305NEW99009 - 12/12


