
 

Newsletter, sesiune plenară
Strasbourg, 10-13 decembrie 2018
 
Oleg Senţov va primi premiul Saharov 2018  
Regizorul de film ucrainean Oleg Senţov va fi premiat cu Premiul Saharov al
Parlamentului European pentru libertatea de gândire, într-o ceremonie care are loc
miercuri, la 12:00.
 
 
Votul final privind bugetul UE pe anul viitor 
Parlamentul urmează să aprobe miercuri bugetul UE 2019, majorând resursele pentru
Erasmus+, protecţia mediului, cercetare, combaterea migrației și șomajul în rândul
tinerilor.
 
 
Parlamentul urmează să decidă asupra acordului comercial UE -
Japonia 
Parlamentul votează miercuri acordul de liber schimb dintre UE și Japonia, cea mai
mare înțelegere comercială bilaterală încheiată vreodată de UE.
 
 
Siguranța alimentară - Planuri pentru un proces mai transparent de
autorizare  
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) va trebui să publice
detaliile rapoartelor proprii de evaluare a riscurilor, conform legislației care va fi votată
marţi.
 
 
Terorismul: Plenul PE va vota recomandările comisiei speciale 
Comisia specială pentru terorism a Parlamentului, care şi-a început activitatea în
septembrie 2017, va prezenta concluziile sale, pentru a fi votate în plen miercuri, 12
decembrie.
 
 
Președintele cipriot Nicos Anastasiades va dezbate viitorul Europei
cu deputații 
Președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, va dezbate viitorul Europei cu
deputații europeni și cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker
miercuri, ora 10.00.
 
 
Deputații vor dezbate situația privind Brexit, după votul din Camera
Comunelor 
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Miercuri, Parlamentul va dezbate situația privind retragerea Regatului Unit din UE, în
urma votului semnificativ din Camera Comunelor programat pe 11 decembrie.
 
 
Vize umanitare: vieţi salvate, îmbunătățirea gestionării fluxurilor de
refugiați 
Parlamentul va vota o nouă propunere pentru un sistem UE de vize umanitare care să
permită solicitanților de azil să vină în Europa fără a recurge la traficanţii de persoane.
 
 
Extinderea spațiului Schengen pentru a include România și Bulgaria  
Marţi, deputații vor vota o rezoluţie prin care se solicită miniştrilor UE să admită
România şi Bulgaria în zona Schengen, cât mai curând posibil.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2018-12-10
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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
- Podcasturi EPRS ale ședințelor plenare pe teme importante

Bogdan BARLA
(+40) 21 405 08 85
(+33) 3 881 64044 (STR)
(+40) 741 138 767
bogdan.barla@ep.europa.eu

Andra-Teodora TARNEA
+33 38 81 50898 (STR)
+40 74 31 13899
andra-teodora.tarnea@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/ro/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/ro/audio-podcasts.html


Oleg Senţov va primi premiul Saharov 2018 
 
Regizorul de film ucrainean Oleg Senţov va fi premiat cu
Premiul Saharov al Parlamentului European pentru
libertatea de gândire, într-o ceremonie care are loc
miercuri, la 12:00.
 
Oleg Senţov, care este în prezent întemnițat în Rusia pentru că „a complotat la comiterea unor
acte teroriste" împotriva regimului rus „de facto" din Crimeea, va fi reprezentat la Strasbourg de
verişoara  sa  Natalya  Kaplan  și  avocatul  său  Dmitriy  Dinze.  Premiul  va  fi  înmânat  de
președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, într-o ceremonie care are loc în sala de
plen de la Strasbourg, miercuri, la ora 12:00 (13:00 ora României).
 
 
Președintele Tajani va susţine o conferință de presă imediat după ceremonia de decernare la
ora 12:30 (13:30 ora României).
 
 
 
Puteți urmări ceremonia prin intermediul EP Live şi EbS+. Pentru ediţia din acest an a Premiului
Saharov au fost nominalizate şi 11 organizații neguvernamentale care salvează migranții care
traversează Marea Mediterană și Nasser Zefzafi, liderul mișcării marocane de protest Hirak.
 
Deputații  europeni  din  comisiile  pentru  afaceri  externe,  dezvoltare  și  subcomisia  pentru
drepturile omului vor organiza o discuție cu reprezentanții câștigătorului Premiului Saharov
2018, luni, 10 decembrie, între orele 19.30 - 21.00.
 
Informaţii Generale 
 
 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, numit în onoarea fizicianului și disidentului politic
sovietic Andrei Saharov, este acordat în fiecare an de Parlamentul European. A fost înființat în
1988  pentru  a  onora  persoane  și  organizații  care  apără  drepturile  omului  și  libertățile
fundamentale.
 
Ceremonia de premiere: Miercuri, 12 Decembrie
 
Procedură: Ceremonia de premiere
 
Conferinţa de presă: Miercuri, 12 Decembrie, 12.30 (13:30 ora României)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018


Mai multe informaţii
- Site-ul Premiului Saharov pentru libertatea de gândire
- Premiul Saharov 2018: finaliștii
- Premiul Saharov 2018: nominalizații
- Premiul Saharov 2018
- EPRS: Premiul Saharov 2018
- Laureații de edițiile anterioare
- Pachet Multimedia: Premiul Saharov 2018
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http://www.europarl.europa.eu/saharovprize/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/saharov-prize-2018-the-finalists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/saharov-prize-2018-discover-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/premiul-saharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)630285
http://www.europarl.europa.eu/saharovprize/en/laureates.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/saharov-prize-2018_8901_pk


Votul final privind bugetul UE pe anul viitor
 
Parlamentul urmează să aprobe miercuri bugetul UE 2019,
majorând resursele pentru Erasmus+, protecţia mediului,
cercetare, combaterea migrației și șomajul în rândul
tinerilor.
 
Pentru ultimul buget al UE din această legislatură, deputații europeni s-au luptat și au obținut
688,5 milioane de euro în plus faţă de primul  proiect  de buget propus de Comisie pentru
programele pe care le consideră cruciale pentru stimularea creșterii  și  ocuparea forţei  de
muncă, și anume Erasmus + (mobilitatea tinerilor), Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor, Orizont 2020 (cercetare) și COSME (sprijin pentru IMM-uri).
 
 
 
Detalii despre acest măsuri, precum şi alte suplimentări de buget în domenii precum protecția
mediului, combaterea crizei migrației sau sprijinul acordat agricultorilor, sunt disponibile în
recentul comunicat de presă privind acordul încheiat cu Consiliul de marți, 5 decembrie.
 
 
 
Aproximativ 94% din bugetul UE se adresează cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor și
întreprinderilor. Cheltuielile administrative ale UE reprezintă aproximativ 6% din total.
 
Mai multe informaţii
- Comunicat de presă despre acordul cu Consiliul (05/12/2018)
- Atribuţiile bugetare ale Parlamentului European
- Fişe Informative despre Uniunea Europeană- Procedura bugetară
- Comisii pe bugete
- Comisia Europeană: Documente Bugetare 2019
- Daniele Viotti (S&D, IT), raportor principal (Secțiunea Comisiei a bugetului UE 2019)
- Paul Rübig (EPP, AT), raportor pentru alte secţiuni
- Centru Multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00005/Budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124791/DANIELE_VIOTTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2278/PAUL_RUBIG/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Parlamentul urmează să decidă asupra acordului
comercial UE - Japonia
 
Parlamentul votează miercuri acordul de liber schimb
dintre UE și Japonia, cea mai mare înțelegere comercială
bilaterală încheiată vreodată de UE.
 
Acordul de parteneriat economic dintre UE și Japonia creează reguli comune pentru comerțul
bilateral și standarde comune pentru cele două blocuri comerciale și va elimina, în cele din
urmă, aproape toate tarifele la mărfuri. Sectoarele europene de vinificație și băuturi spirtoase,
carne, lactate, textile și pielărie, precum şi companii interesate de achiziții publice în transportul
feroviar și IMM-urile vor fi cei mai mari câștigători ai acordului care intră în vigoare la 1 februarie
2019, după ce Parlamentul și Consiliul îl ratifică în mod formal.
 
 
În aceeași zi, Parlamentul va lua în considerare, de asemenea, Acordul de parteneriat strategic
UE-Japonia, care vizează extinderea sferei de cooperare de la comerț şi către alte sectoare
 
 
 
Despre Acordul de parteneriat strategic
 
Acordul semnat la 17 iulie 2018 creează o zonă comercială de 600 de milioane de locuitori și
acoperă o treime din PIB-ul mondial și aproximativ 40% din comerțul mondial. În cele din urmă,
va elimina aproape toate taxele vamale în valoare de aproximativ 1 miliard de euro anual pentru
produsele și serviciile europene exportate în Japonia. Acordul de parteneriat strategic extinde
cooperarea în domenii precum energia, cercetarea și dezvoltarea, educația, dezvoltarea și lupta
împotriva schimbărilor climatice și a terorismului. Acesta trebuie ratificat de fiecare stat membru
al  UE înainte de intrarea în vigoare.  Negocierile  pentru încheierea unui  acord separat  cu
Japonia privind protecția investițiilor în vederea creării unui mecanism de soluționare a litigiilor,
de asigurare a unui tratament egal și echitabil al investițiilor străine directe ale UE în Japonia și
reciproc, sunt încă în curs de desfășurare.
 
 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
 
 
 
Dezbatere: Marţi, 11 Decembrie
 
Vot: Miercuri 12 Decembrie
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf


Procedură: Aprobare (consent)Conferința de presă: miercuri, 14:30-15:00, cu raportorul
Pedro  Silva  Pereira  (S&D,  PT),  Bernd  Lange,  Preşedintele  Comisiei  pentru  comerț
internaţional  (S&D,  DE)  și  comisarul  pentru  comerț  Cecilia  Malmström
 
Mai multe informaţii
- Proiect de recomandare pentru aprobarea acordului comercial UE-Japonia
- Proiect de rezoluție privind acordul de liber schimb UE-Japonia
- Comunicat de presă privind votul Comisiei INTA (05.11.2018)
- Profilul Raportorului : Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
- Fişă de procedură (acord)
- Fişă de procedură (rezolutie)
- EP think tank: EU-Japan Acord comercial
- Poziția UE în comerțul mondial în cifre (infographic, 21.08.2018)
- Relația UE-Japonia: noul acord comercial a dat naștere unei noi ere (03.12.2018)
- Fotografii şi materiale AV
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091M(NLE)
https://epthinktank.eu/2018/07/12/eu-japan-trade-agreement-a-driver-for-closer-cooperation-beyond-trade-international-agreements-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181127STO20312/eu-japan-relations-new-trade-agreement-dawn-of-a-new-era
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-japan_9903_pk


Siguranța alimentară - Planuri pentru un proces
mai transparent de autorizare 
 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
va trebui să publice detaliile rapoartelor proprii de evaluare
a riscurilor, conform legislației care va fi votată marţi.
 
Noile norme urmăresc să facă evaluarea riscurilor mai transparentă și să se asigure că studiile
utilizate de EFSA în evaluarea riscurilor, comunicarea riscurilor și guvernanța sunt mai fiabile,
obiective și  independente.  Ar  trebui  alocate mai  multe resurse agenției  pentru a-și  putea
îndeplini  sarcinile  științifice.
 
Background
 
 
 
Propunerea este o continuare a inițiativei cetățenilor europeni privind glifosatul, în special în
ceea ce privește preocupările exprimate în inițiativă, potrivit cărora studiile științifice utilizate
pentru evaluarea pesticidelor nu erau suficient de independente și nu erau accesibile publicului.
De asemenea, urmează unei evaluări a Legislaţiei alimentare generale, care a fost lansată în
2014 și finalizată în ianuarie 2018 de către Comisia Europeană.
 
 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
 
Dezbatere: Luni, 10 decembrie
 
Vot: Marţi, 11 decembrie
 
Procedure: Procedura legislativă ordinară
 
Mai multe informaţii
- Proiect de raport privind transparența și durabilitatea evaluării riscurilor la nivelul UE în lanțul
alimentar

- Comunicat de presă privind votul comisiei (27.11.2018)
- Profilul raportorului Renate Sommer (EPP, DE)
- Fisă de procedură
- Briefing: reconsidering the General Food Law
- Fotografii şi materiale AV
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0417&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0417&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181127IPR20241/eu-food-watchdog-more-transparency-better-risk-prevention
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/food-safety_3003_pk


Terorismul: Plenul PE va vota recomandările
comisiei speciale
 
Comisia specială pentru terorism a Parlamentului, care şi-a
început activitatea în septembrie 2017, va prezenta
concluziile sale, pentru a fi votate în plen miercuri, 12
decembrie.
 
Raportul solicită următorului președinte al Comisiei Europene să mențină un portofoliu distinct
pentru Comisarul pentru „Uniunea de Securitate" și îndeamnă statele membre să consolideze
cooperarea și să transmită rapid informații atunci când crește nivelul de amenințare. În plus,
Europol ar trebui să devină un adevărat „hub" pentru schimbul de informații și cooperarea în
domeniul combaterii terorismului la nivelul UE, cu un mandat mai puternic, dacă este necesar.
Co-raportorii Monika Hohlmeier (PPE, DE) și Helga Stevens (ECR, BE) și președintele comisiei
speciale, Nathalie Griesbeck (ALDE, Franța), vor susţine o conferinţă de presă miercuri, 12
decembrie, la ora 15.00 (16:00 ora României).
 
 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
 
Dezbatere: Marţi, 11 Decembrie
 
Vot: Miercuri, 12 Decembrie
 
Comferinţa de presă: Miercuri 12 Decembrie (15.00-15.30)
 
Mai multe informaţii
- Comisia Specială pentru Terorism (TERR)
- Fotografii şi materiale AV
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/terr/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk


Președintele cipriot Nicos Anastasiades va
dezbate viitorul Europei cu deputații
 
Președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, va
dezbate viitorul Europei cu deputații europeni și cu
președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker
miercuri, ora 10.00.
 
Aceasta va fi cea de-a paisprezecea dintr-o serie de dezbateri privind Viitoarul Europei dintre
șefii  de stat  și  de guvern ai  UE și  deputații  europeni.  Aflați  mai  multe despre dezbaterile
anterioare aici. Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez se va adresa deputaților europeni la
sesiunea plenară din ianuarie la Strasbourg.
 
Dezbatere: Miercuri, 12 Decembrie, ora 10:00 (11:00 ora României)
 
Procedură: Dezbatere (fără rezoluţie)
 
Conferinţă de presă: A declaraţie comună de presă a Preşedintelui Tajani şi a Preşedintelui
Anastasiades e programată la ora 13:00 (14:00 ora României)
 
Mai multe informaţii
- Dezbateri privind viitorul Europei
- Fotografii şi materiale AV
- Scurtă biografie a președintelui Republicii Cipru Nicos Anastasiades
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-cyprus_2801_pk
https://presidency.gov.cy/en/bio.html


Deputații vor dezbate situația privind Brexit,
după votul din Camera Comunelor 
 
Miercuri, Parlamentul va dezbate situația privind retragerea
Regatului Unit din UE, în urma votului semnificativ din
Camera Comunelor programat pe 11 decembrie.
 
Această dezbatere va permite deputaților europeni să evalueze și să comenteze procedura de
ratificare în Regatul Unit, ca urmare a acordului la care s-a ajuns la Consiliul European din 25
noiembrie, în care șefii  de stat sau de guvern au sprijinit  acordul de retragere negociat și
declarația politică privind relațiile viitoare cu Regatul Unit.
 
O rezoluţie pe această temă va fi votată în cadrul următoarei sesiuni plenare.
 
Dezbatere: Miercuri, 12 Decembrie
 
Vot: în cadrul următoarei sesiuni plenare
 
Procedură: Declarații ale Consiliului și ale Comisiei, cu rezoluţie
 
Mai multe informaţii
- Fotografii şi materiale AV
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Vize umanitare: vieţi salvate, îmbunătățirea
gestionării fluxurilor de refugiați
 
Parlamentul va vota o nouă propunere pentru un sistem UE
de vize umanitare care să permită solicitanților de azil să
vină în Europa fără a recurge la traficanţii de persoane.
 
În cadrul mecanismului, persoanele care solicită protecție internațională ar putea solicita o viză
la ambasadele sau consulatele din străinătate ale UE, care, odată acordată, le-ar permite
accesul pe teritoriul european - mai precis al statului membru care emite viza - cu unicul scop
de a depune o cerere de azil.
 
Obiectivul este de a reduce traficul de persoane și numărul de decese ulterioare pe rutele de
migrație spre UE, în special în Marea Mediterană, dar și să optimizeze bugetul UE pentru azil,
procedurile de aplicare a legii, controlul frontierelor, supravegherea și activități de căutare și de
salvare.
 
 
 
Proiectul de raport solicită Comisiei Europene să prezinte până la 31 martie 2019 o propunere
legislativă de instituire a unui sistem european de vize umanitare. Pentru a fi adoptată, va avea
nevoie de sprijinul majorității absolute a deputaților europeni. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
 
 
 
Vot: marţi, 11 decembrie
 
Conferinţa de presă: marţi, 11 decemberie, ora 15:00 (16:00 ora României) cu raportorul Juan
Fernando López Aguilar (S&D, ES)
 
Procedură: Iniţiativă legislativă
 
Mai multe informaţii
- Proiect de raport cu recomandări privind vizele umanitare adresate Comisiei
- Comunicat de presă privind votul în comisie (3.12.2018)
- Profilul raportorului: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
- Fisă de procedură
- EP Research Service: Added value assessment on humanitarian visas (July 2018)
- Fotografii şi materiale AV
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0423&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20713/humanitarian-visas-would-reduce-refugees-death-toll
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/mep_home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2271(INL)
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_3202_pk


Extinderea spațiului Schengen pentru a include
România și Bulgaria 
 
Marţi, deputații vor vota o rezoluţie prin care se solicită
miniştrilor UE să admită România şi Bulgaria în zona
Schengen, cât mai curând posibil.
 
Deputații europeni urmează să discute luni și să voteze marți o rezoluție fără caracter legislativ,
prin care solicită Consiliului UE să ia o decizie rapidă și în favoarea includerii  României și
Bulgariei în spațiul Schengen, ca membri cu drepturi depline.
 
Context
 
Parlamentul European a dat „undă verde” pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul
Schengen în iunie 2011 și și-a reiterat poziția de câteva după adoptarea rezoluției legislative.
 
 
În prezent, România şi Bulgaria aplică parțial normele Schengen, iar controalele se efectuează
la frontierele interne ale celor două țări. Decizia finală privind posibilitatea ca cele două țări să
devină parte a spațiului Schengen trebuie luată în unanimitate în Consiliu de către miniștrii UE.
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
 
Dezbatere: Luni, 10 Decembrie 
 
Vot: Marţi, 11 Decembrie
 
Procedură: rezoluţie fără caracter legislativ
 
Mai multe informaţii
- Proiect de rezoluție privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria
și România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene

- Comunicat de presă privind votul comitetului (5.11.2018)
- Profilul raportorului: Sergei Stanishev (S&D, BG)
- Fişă de procedură
- Studiu EPRS: Costul aspectelor non-Schengen: libertăți civile, justiție și afaceri interne
- Fotografii şi materiale AV
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20110608IPR20929/bulgaria-and-romania-ready-to-join-schengen-area-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18252/meps-demand-bulgaria-s-and-romania-s-swift-accession-to-schengen-area
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124852/SERGEI_STANISHEV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2092(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-schengen_1602_pk

