
 

Ce s-a întâmplat în plen: apeluri telefonice ieftine,
mai multă eficiență energetică, Premiul  LUX,
Angela Merkel
 
Bugetul pe termen lung al UE și noile norme privind energia și telecomunicațiile au fost
câteva dintre temele dezbătute în cadrul sesiunii plenare din această săptămână.
 
În raportul interimar privind bugetul pe termen lung al UE, Parlamentul cere Consiliului să
ajungă la un acord în curând pentru a preveni afectarea programelor UE. Citiți acest comunicat
de presă pentru mai multe detalii.
 
 
Marți, Parlamentul a aprobat noile obiective ale UE privind creșterea utilizării energiei din
surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice. Conform noilor norme, cel puțin
32% din consumul energetic al UE în 2030 trebuie să provină din surse regenerabile.
 
Miercuri, Parlamentul a votat asupra unui pachet legislativ privind telecomunicațiile, care ar
urma să plafoneze prețurile apelurilor telefonice în țările UE la 19 eurocenți, iar pe cel al
mesajelor la 6 eurocenți începând cu 15 mai 2019. De asemenea, un alt obiectiv al acestor
norme este de a stimula investițiile necesare care vor garanta accesul la conexiunile 5G în
orașele europene până în 2020. Mai mult decât atât, pachetul legislativ include și un sistem
obligatoriu de alertă 112.
 
Filmul „Femeie în război” a câștigat ediția din acest an al Premiului de Film LUX. Regizorul
Benedikt Erlingsson ne-a acordat un interviu în care și-a descris filmul ca fiind un strigăt de
adunare, menționând că: „În aceste vremuri lumea trebuie salvată, iar în lupta pentru protejarea
mediului femeile se află adesea în prin plan”.
 
Marți, cancelarul german Angela Merkel a discutat despre viitorului Europei cu deputații
europeni. În timpul dezbaterii a declarat: „Toleranța este sufletul Europei și o valoare
fundamentală a Uniunii Europene”.
 
 
Joi, Parlamentul a aprobat noile norme menite să consolideze drepturile pasagerilor din
transportul feroviar în UE care prevăd compensații mai mari pentru întârzieri și asistență
gratuită pentru persoanele cu dizabilități.
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2018/11-05/1164156RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20181108STO18505/parlamentul-cere-consiliului-sa-ajunga-la-un-acord-privind-bugetul
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18317/bugetul-ue-pe-termen-lung-prioritatile-de-finantare-dupa-anul-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18317/bugetul-ue-pe-termen-lung-prioritatile-de-finantare-dupa-anul-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20181031STO18175/reactia-ue-la-schimbarile-climatice-mai-multa-energie-din-surse-regenerabile
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18320/pe-limiteaza-preturile-apelurilor-si-aproba-sistemul-de-alerta-in-caz-urgenta
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20181031STO18176/noi-norme-care-vor-garanta-convorbiri-telefonice-mai-ieftine
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20181031STO18176/noi-norme-care-vor-garanta-convorbiri-telefonice-mai-ieftine
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18318/filmul-femeie-in-razboi-a-castigat-premiul-lux-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181108STO18506/laureatul-premiului-de-film-lux-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20181005STO15109/drepturile-pasagerilor-din-transportul-feroviar


În aceeași zi, eurodeputații au cerut UE să pregătească planuri privind combaterea bolii Lyme
, care afectează aproximativ 1 milion de europeni.
 
 
Parlamentul va începe negocierile cu Consiliul asupra unei propuneri votate joi, care ar urma să
creeze condiții de muncă transparente și previzibile cu privire la durata perioadei de probă,
programul de lucru și contractele restrictive.
 
 
Deputații europeni au votat asupra unei rezoluții în care își exprimă îngrijorările privind reforma
sistemului  judiciar  și  a legislației  penale din România,  care riscă să submineze separația
puterilor  în stat  și  lupta împotriva corupției.
 
 
În urma publicării acordului de retragere al Marii Britanii din UE, Michel Barnier, negociatorul-şef
pentru Brexit, s-a întâlnit joi cu Antonio Tajani, președintele Parlamentului European și liderii
grupurilor politice pentru a discuta despre această temă.
 
 
Miercuri,  președintele  sudafrican  Cyril  Ramaphosas-a  adresat  plenului  Parlamentului
European și le-a mulțumit europenilor și liderilor UE „pentru rolul pe care l-au jucat în încetarea
regimului de apartheid în Africa de Sud”.
 
 
Parlamentul a votat asupra planurilor privind reducerea a emisiilor de gaz cu 35% până în 2030
pentru camioane. De asemenea, aceste planuri prevăd și un obiectiv de reducere a emisiilor cu
20% până în 2025.
 
 
Marți, deputații europeni au adoptat noile propuneri de norme privind condițiile în care peștii
pelagici mici, precum hamsiile și sardinele, pot fi prinși în Marea Adriatică.
 
 
Miercuri, eurodeputații au declarat că normele comune privind exportul de arme sunt esențiale
pentru a evita abuzurile cu privire la drepturile omului și pentru a împiedica utilizarea armelor
europene împotriva forțelor armate europene. Aceștia au mai menționat că eșecul sistematic al
statelor membre UE de a aplica normele UE privind controlul exporturilor de arme ar trebui
abordat printr-un mecanism de sancțiuni.
 
 
În aceeași zi, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a prezentat noul website
„Ce face Europa pentru mine”, care conține informații scurte, ușor de citit despre modul în care
UE a îmbunătățit viața oamenilor.
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18328/parliament-calls-for-alarming-spread-of-lyme-disease-to-be-tackled
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0355+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181018STO16583/better-working-conditions-for-all-balancing-flexibility-and-security
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181018STO16583/better-working-conditions-for-all-balancing-flexibility-and-security
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18326/romania-preocupari-profunde-privind-sistemul-judiciar-si-statul-de-drept
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181115IPR19112/presedintele-tajani-despre-acordul-privind-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/20181108STO18507/presedintele-africii-de-sud-cyril-ramaphosam-s-a-adresat-plenului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/20181108STO18507/presedintele-africii-de-sud-cyril-ramaphosam-s-a-adresat-plenului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18331/european-parliament-backs-co2-emissions-cuts-for-trucks
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180920STO14027/reducerea-emisiilor-de-co2-de-la-masini-noile-obiective-explicate
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18322/adriatic-sea-meps-adopt-multiannual-plan-for-fisheries
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18324/meps-call-to-strengthen-the-checks-on-eu-arms-exports
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181109IPR18623/alegerile-europene-2019-ce-face-europa-pentru-mine


Mai multe informaţii
Comunicate de presă
Galerie foto pe Flickr
Înregistrarea video a ședințelor
Centrul multimedia
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 Facebook
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Reddit
Twitter
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European Parliament Information Network

Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/from-the-eu-budget-to-telecoms-rules-5-numbers-from-strasbourg_N01-PUB-
181116-5NUM_ev

Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/new-eu-targets-on-renewable-energy_N01-PUB-181107-ENER_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2018-11-12
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157703594066565
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_ro
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
http://epnetwork.tumblr.com/


Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/keeping-in-touch-cheaper-safer-faster_N01-PUB-181109-TELE_ev

Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2018-winner-woman-at-war-women-are-saving-the-world_N01-PUB-
181114-LUXP_ev

Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/meps-back-improved-rights-for-rail-passengers_N01-PUB-181018-RAIL_ev
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