
 

Parlamentul European în 2019: activitate
legislativă intensă și un nou mandat
 
Alegerile europene din mai au împărțit anul 2019 în două părți: prima s-a concentrat pe
adoptarea de legi, a doua a reprezentat începutul unui nou mandat.
 

Legislația cheie
 
Deputații europeni au muncit din greu în primele luni ale anului pentru a aproba noi legi privind o
serie de probleme, precum plasticul, siguranța rutieră și drepturile de autor, înainte de alegerile
europene din mai.
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Parlamentul a aprobat cerințe pentru o reducere masivă a emisiilor de gaze cu efect de seră
provenite de la mașinile și camionetele noi, dar și de la camioane.
 
Deputații europeni au aprobat interzicerea vânzării de obiecte din plactic de unică folosință,
precum furculițele, farfuriile și paiele din 2021, pentru reducerea cantității uriașe de deșeuri din
plastic de pe plaje și din mări și oceane.
 
Opțiuni de siguranță precum sistemul inteligent de asistență pentru controlul vitezei, care vor
reduce numărul deceselor survenite în accidente rutiere, vor fi instalate în toate vehiculele noi
din 2022, în urma unui vot al Parlamentului din aprilie.
 
Parlamentul a urmărit îndeaproape cele mai recente evoluții Brexit și a aprobat măsuri de
atenuare a riscurilor puse de o eventuală retragere a Regatului Unit fără acord.
 
Deputații au votat pentru consolidarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda
de Coastă și au aprobat o rezervă permanentă de 10.000 de polițiști de frontieră pentru
frontierele externe ale UE.
 

O nouă directivă privind drepturile de autor are ca scop garantarea respectării drepturilor
artiștilor și jurnaliștilor în mediul digital la fel ca în afara acestuia.
 
Persoanele cu handicap și cele în vârstă se vor bucura de un acces mai larg la mai multe
produse și servicii, precum smartphone-urile, bancomatele și automatele de vânzare a biletelor
după ce o nouă directivă a introdus cerințe privind accesibilitatea.
 

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-
COAST_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190313STO31218/emisiile-de-co2-de-la-autovehicule-date-si-cifre-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190313STO31218/emisiile-de-co2-de-la-autovehicule-date-si-cifre-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-oceane-informatii-impact-si-noile-reglementari-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-oceane-informatii-impact-si-noile-reglementari-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190410STO36615/decese-rutiere-statistici-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190307STO30715/drumuri-mai-sigure-masuri-ue-pentru-a-reduce-numarul-accidentelor-rutiere
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit/20190313STO31215/brexit-cum-poate-fi-redus-impactul-scenariului-fara-acord
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit/20190313STO31215/brexit-cum-poate-fi-redus-impactul-scenariului-fara-acord
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-de-politisti-de-frontiera-pentru-frontierele-externe-ale-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-de-politisti-de-frontiera-pentru-frontierele-externe-ale-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190321IPR32110/parlamentul-aproba-noi-reguli-privind-drepturile-de-autor-in-mediul-digital
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190227STO28989/cresterea-accesibilitatii-produselor-si-serviciilor-in-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190227STO28989/cresterea-accesibilitatii-produselor-si-serviciilor-in-ue


Parlamentul a aprobat norme care garantează protecția la nivelul întregii UE a informatorilor
care dezvăluie încălcări ale dreptului UE.
 

În toamnă, deputații europeni au blocat o propunere a Comisiei Europene privind regulile de
protejare a albinelor împotriva pesticidelor, deoarece textul a fost diluat de către statele
membre.
 
Noul Parlament și noua Comisie
 
Alegerile europene din mai au înregistrat cea mai mare prezență la urne în ultimii 20 de ani, mai
mult de jumătate dintre cetățenii europeni cu drept de vot participând la acestea. Alegerile au
deschis calea către un nou Parlament European și o nouă Comisie Europeană.
 
În iulie, eurodeputații i-au ales pe David Sassoli în funcția de președinte al Parlamentului și pe
Ursula von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei.
 

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190404STO35069/protejarea-democratiei-prin-protejarea-informatorilor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191017IPR64573/meps-block-member-states-move-to-weaken-bee-protection-from-pesticides
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/alegerile-2019-cea-mai-mare-prezenta-la-urne-din-ultimii-20-de-ani
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/20190620STO54901/noul-parlament-si-noua-comisie
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190628STO55507/deputatii-l-au-ales-pe-david-sassoli-presedinte-al-parlamentului
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190711IPR56824/pe-o-alege-pe-ursula-von-der-leyen-in-functia-de-presedinte-al-comisiei-europene


Audierile comisarilor din toamnă au oferit eurodeputaților șansa de a evalua capacitatea
candidaților de a fi membri ai organului executiv al UE. Trei candidați nu au reușit să obțină
sprijinul comisiilor în fața cărora s-au prezentat și au fost înlocuiți. În noiembrie, echipa completă
de comisari a fost aprobată în plen.
 
Premii
 
Parlamentul a acordat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire lui Ilham Tohti, un activist
care luptă pentru drepturile minorității uigure din China. Domnul Tohti se află în momentul de
față în închisoare.
 
Câștigătorul anului trecut, regizorul ucrainean Oleg Sențov, a venit la Parlament în noiembrie
pentru a-și primi personal premiul. În decembrie 2018, domnul Sențov se afla în închisoare, dar
a fost ulterior eliberat de către Rusia în cadrul unui schimb de prizonieri.
 
Premiul Filmului LUX al Parlamentului a fost decernat în 2019 filmului „Dumnezeu există și
numele lui e Petrunija” al regizoarei Teona Mitevska.
 

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-
190717-ECPR_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-190717-ECPR_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-190717-ECPR_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20191121STO67148/petrunija-e-un-exemplu-pentru-puterea-cinematografiei-de-a-schimba-lucrurile
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20191121STO67148/petrunija-e-un-exemplu-pentru-puterea-cinematografiei-de-a-schimba-lucrurile

