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Strasbourg, 11-14 februarie 2019
Dezbatere despre viitorul Europei cu Prim-ministrul Italiei, Giuseppe
Conte
Deputații vor avea un schimb de opinii asupra viitorului Europei cu Prim-ministrul Italiei,
Giuseppe Conte, marți la ora 17.00 (18.00 ora României).

3

Protecție civilă - punerea în comun a resurselor pentru o mai bună
reacție în fața dezastrelor
Modernizarea mecanismului european de protecție civilă, ale cărui limite au fost testate
în timpul incendiilor forestiere, furtunilor și inundațiilor din 2017-2018, va fi supusă la
vot marți

4

Acordul de liber schimb dintre UE și Singapore supus aprobării
Parlamentul va decide miercuri dacă va aproba acordurile de liber schimb și de
protecție a investițiilor dintre UE si Singapore.

5

UE trebuie să continue investițiile în toate regiunile pentru a stimula
coeziunea economică și socială
Deputații vor vota asupra regulilor UE de finanțare pentru perioada 2021-2027 și
intenționează să se opună reducerii fondurilor dedicate regiunilor.

7

UE va analiza mai atent investițiile străine directe
Parlamentul va vota joi asupra creării primului instrument la nivelul UE menit să verifice
investițiile străine directe pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice

9

Deputații vor vota asupra micșorării comisioanelor pentru plățile
transfrontaliere din UE aflate în afara zonei euro
Băncile ar trebui să perceapă comisioane egale pentru plăți transfrontaliere în euro și
plăți interne, și să ofere mai multă transparență privind comisioanele de conversie
monetară.

11

Mai multe eforturi pentru combaterea percepției negative la adresa
comunității rome
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PE va cere UE și statelor membre să depună mai multe eforturi în lupta împotriva
atitudinilor "anti-țigănești" și să implementeze măsuri concrete pentru promovarea
incluziunii romilor.
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Rapoarte ale deputaților români
Rapoarte ale deputaților români
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Alte subiecte pe ordinea de zi
Alte subiecte pe ordinea de zi
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http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2019-02-11

.
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
Date de contact
Dana POPP
Press officer
(+32) 2 28 46330 (BXL)
dana.popp@europarl.europa.eu
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Dezbatere despre viitorul Europei cu Primministrul Italiei, Giuseppe Conte
Deputații vor avea un schimb de opinii asupra viitorului
Europei cu Prim-ministrul Italiei, Giuseppe Conte, marți la
ora 17.00 (18.00 ora României).
Aceasta va fi cea de-a șaptesprezecea din seria de dezbateri între membrii Parlamentului
European și șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană.

Puteți găsi mai multe detalii despre dezbaterile anterioare aici.

Peter Pellegrini, Prim-ministrul Slovaciei se va adresa deputaților la Strasbourg în timpul primei
sesiuni plenare din martie.

Președintele PE, Antonio Tajani, și Giuseppe Conte vor susține o conferință de presă după
dezbaterea de marți. (TBC)

Dezbatere: marți, 12 februarie, 17.00 (18.00 ora României)
Procedură: dezbatere (fără rezoluție)
Conferință de presă comună: TBC

Mai multe informaţii
Biografia lui Giuseppe Conte
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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Protecție civilă - punerea în comun a resurselor
pentru o mai bună reacție în fața dezastrelor
Modernizarea mecanismului european de protecție civilă,
ale cărui limite au fost testate în timpul incendiilor
forestiere, furtunilor și inundațiilor din 2017-2018, va fi
supusă la vot marți
Noile reglementări, convenite informal cu Consiliul în decembrie, vor ajuta statele membre să
poată răspunde mai rapid și mai eficient în fața dezastrelor naturale și celor provocate de om,
printr-o modalitate mai eficientă de punere în comun a instrumentelor de protecție civilă.
Parlamentul propune de asemenea înființarea unei rezerve de resurse „RescEU”, cum ar fi
avioane-cisternă folosite în incendiile forestiere, pompe de mare capacitate, spitale de
campanie și echipe medicale de urgență, ce pot fi activate în orice caz de urgență. RescEU va
interveni atunci când statele membre nu au suficiente resurse pentru a putea răspunde unui
dezastru.
Background
Mecanismul european de protecție civilă este în prezent un sistem voluntar, prin care UE
coordonează contribuțiile voluntare ale statelor participante către un stat care a solicitat
asistență. Recent, condițiile de vreme extreme și alte fenomene au solicitat la maxim abilitățile
statelor membre de a se ajuta reciproc, mai ales când se confruntă în același timp cu dezastre
similare. În cazul unui sprijin limitat sau inexistent, UE nu are o capacitate de rezervă pentru a
asista statele membre copleșite de situație.
Dezbatere: marți, 12 februarie
Vot: marți, 12 februarie

Mai multe informaţii
Acord provizoriu cu Consiliul
Comunicat de presă privind acordul cu Consiliul (12.12.2018)
Profilul raportorului: Elisabetta Gardini (EPP, Italia)
Fișă de procedură
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Acordul de liber schimb dintre UE și Singapore
supus aprobării
Parlamentul va decide miercuri dacă va aproba acordurile
de liber schimb și de protecție a investițiilor dintre UE si
Singapore.
Servind drept model pentru acorduri de schimb ulterioare între UE și țările din sud-estul Asiei,
acest acord de liber schimb va elimina practic toate tarifele între cele două părți pe parcursul
următorilor cinci ani. Acordul va oferi posibilitatea de liber schimb în domeniul serviciilor, va
proteja produsele unice europene si va deschide piața de achiziții din Singapore companiilor
europene. Acordul include o consolidare a drepturilor muncii și de protecție a mediului.
Background
Singapore este pe departe cel mai mare partener al UE din regiune, reprezentând aproape o
treime din schimburile de bunuri și servicii între UE si ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de
Sud-Est) și aproximativ două treimi din investițiile intre cele doua regiuni. Peste 10.000 de
companii europene au birouri regionale în Singapore.
Dezbatere: marți, 12 februarie
Vot: miercuri, 13 februarie (TBC)
Procedură: aprobare (consent)
Conferință de presă: miercuri, 13 februarie, 14.30 (15.30 ora României)
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Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție privind acordul de liber schimb UE-Singapore
Proiect de recomandare pentru aprobarea acordului de liber schimb dintre UE și Singapore
Proiect de rezoluție privind acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Singapore
Proiect de recomandare pentru aprobarea acordului de protecție a investițiilor dintre UE și
Singapore
Comunicat de presă privind votul Comisiei (24.01.2019)
Profilul raportorului: David Martin (S&D, Regatul Unit)
Fișă de procedură: acord de liber schimb
Fișă de procedură: acord de protecție a investițiilor
Relațiile de liber schimb UE- Singapore (Comisia Europeană)
EP think tank: Acordurile de liber schimb și protecție a investițiilor (octombrie 2018)
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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UE trebuie să continue investițiile în toate
regiunile pentru a stimula coeziunea economică
și socială
Deputații vor vota asupra regulilor UE de finanțare pentru
perioada 2021-2027 și intenționează să se opună reducerii
fondurilor dedicate regiunilor.
Proiectul de rezoluție ce conține noi obiective menite să sprijine inovarea, digitalizarea, tranziția
energetică, educația și accesul la asistență medicală pe întregul teritoriu european va fi
dezbătut miercuri dimineața și votat la ora prânzului.
Regulile de finanțare și suma totală trebuie menținute la nivelul actual, în conformitate cu cifrele
propuse de Comisia pentru dezvoltare regională, cu un buget total de €378.1 miliarde (cu 14%
mai mult decât propunerea Comisiei de €330.6 miliarde) pentru perioada 2021-2027.
Regiunile mai puțin dezvoltate trebuie să beneficieze în continuare de sprijin UE substanțial de
până la un nivel de cofinanțare de 85%, iar fonduri suplimentare trebuie puse deoparte pentru
regiunile de la periferie. Deputații doresc de asemenea să crească resursele pentru proiecte
transfrontaliere.
Background
Pentru dezvoltarea sinergiilor dintre fonduri, regulile generale cuprinse în Regulamentul referitor
la dispozițiile comune pentru fondurile europene se vor aplica nu numai Fondului pentru
dezvoltare regională, Fondului social (EFS+), Fondului de coeziune, ci și Fondului pentru
pescuit și afaceri maritime. Mai mult, sunt incluse reguli de finanțare pentru perioada 2021-2027
și pentru Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate interna și Instrumentul pentru
gestionarea frontierelor și vize. Comisia pentru dezvoltare regională dorește de asemenea ca și
Fondul pentru dezvoltare rurală să fie inclus în dispozițiile comune. Toate aceste fonduri
însumează aproape o treime din totalul bugetului UE.
Dezbatere: miercuri, 13 februarie
Vot: Mercuri, 13 februarie
Procedură: procedură legislativă ordinară (prima lectură, mandat de negociere cu Consiliul)
Conferință de presă: 13 februarie, 15.00 (16.00 ora României)
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Mai multe informaţii
Prioect de Regulament
Comunicat de presă privind votul comisiei (22.01.2018)
Profulul co-raportorului: Constanze Krehl (S&D, Germania)
Profilul co-raportorului: Andrej Novakov (EPP, Bulgaria)
Fișă de procedură
Mai multe despre proiectele UE din regiunea ta
EP Research briefing : Fondurile de coeziune, valori și uniunea economică și monetară în
Cadrul financiar multianual 2021-2027
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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UE va analiza mai atent investițiile străine
directe
Parlamentul va vota joi asupra creării primului instrument
la nivelul UE menit să verifice investițiile străine directe pe
criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice
În timp ce UE rămâne deschisă investițiilor, este nevoie de verificarea investițiilor străine directe
din exterior pentru a nu pune în pericol interesele strategice ale UE. Propunerea protejează
astfel industriile strategice, precum furnizarea de apă, transport sau comunicații, și tehnologii
printre care semiconductorii, inteligenta artificială și robotica.
Background
În ultimii 20 de ani, structura și proveniența investițiilor străine directe in UE s-au schimbat
semnificativ, în special din direcția economiilor emergente. Investițiile din China au crescut de
șase ori, cele din Brazilia de zece ori, iar investițiile din Rusia s-au dublat cel puțin, vizând în
ultima vreme sectoarele high-tech și de multe ori prin intermediul unor companii de stat sau cu
legături guvernamentale.
În prezent numai 14 state membre ale UE (Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Franța,
Letonia, Lituania, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania și Regatul Unit) au
mecanisme de verificare, care diferă foarte mult din punct de vedere al scopului și al modelului
folosit. Investițiile străine directe au de asemenea efecte transfrontaliere care pot acum fi
adresate.
Dezbatere: miercuri, 13 februarie
Vot: joi, 14 februarie
Procedură: procedură legislativă ordinară
Conferință de presă: miercuri, 13 februarie, 15.30 (16 30 ora României
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Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție privind verificarea investițiilor străine directe
Comunicat de presă privind votul comisiei (10/12/2018)
Profilul raportorului: Franck Proust (EPP, Franța)
EP think tank: cadrul UE pentru verificarea Investițiilor străine directe (12.07.2018)
Investițiile străine directe - un cadru de verificare la nivelul UE (fișă Comisia Europeană,
13.09.2017)
Fișă de procedură
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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Deputații vor vota asupra micșorării
comisioanelor pentru plățile transfrontaliere din
UE aflate în afara zonei euro
Băncile ar trebui să perceapă comisioane egale pentru plăți
transfrontaliere în euro și plăți interne, și să ofere mai
multă transparență privind comisioanele de conversie
monetară.
În votul de joi, deputații intenționează să pună capăt discriminării suferite de utilizatorii de
servicii de plăți din UE dar care nu aparțin zonei euro. În timp ce consumatorii din zona euro
beneficiază de „spațiul unic de plăți în euro” (SEPA), cei care se află în afara acesteia continuă
să plătească comisioane mai mari pentru plățile transfrontaliere în euro.
Noile măsuri, convenite deja la nivel informal cu Consiliul UE, vor proteja de asemenea
consumatorii împotriva tarifelor excesive și arbitrare asociate schimburilor valutare și vor
asigura informații asupra sumei de plată atât în moneda locală, cât și în moneda utilizată de
contul lor.
Background
Tarife medii pentru transferul transfrontalier al sumei de 100 EUR în monedă locală
Țara
Bulgaria
Croația
Cehia
Danemarca
Ungaria
Polonia
România
Suedia
Regatul Unit

2012
18,68 €
N/A
9,50 €
2,17 €
15,32 €
2,73 €
12,58 €
0€
15,63 €

2017
19,98 €
8,23 €
8,71 €
2,69 €
5,93 €
1,54 €
11,19 €
0€
9,26 €

Plăți transfrontaliere cu card bancar și retrageri de numerar în țări membre din zona euro
Surse: studiu de impact al Comisiei Europene, citând studiul Deloitte 2017 pentru CE, studiul
London Economics si PaySys 2013 pentru CE
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Dezbatere: miercuri, 13 februarie
Vot: joi, 14 februarie
Procedură: procedură legislativă ordinară, vot în prima lectură

Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție modificând Regulamentul (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite
comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de
conversie monetară
Profilul raportorului: Eva Maydell (EPP, Bulgaria)
Fișă de procedură
EP Research: Plăți transfrontaliere în euro şi conversii monetare: un pas înainte în favoarea
pieței unice
Document de lucru al Comisiei Europene - studiu de impact
Materiale fotografice, video și audio gratuite

RO

Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

12 I 16

Şedinţe plenare

Mai multe eforturi pentru combaterea percepției
negative la adresa comunității rome
PE va cere UE și statelor membre să depună mai multe
eforturi în lupta împotriva atitudinilor "anti-țigănești" și să
implementeze măsuri concrete pentru promovarea
incluziunii romilor.
Deputații vor vota marți o rezoluție ca urmare a dezbaterii din plen care a avut loc pe 30
ianuarie. Textul provizoriu denunță încălcările sistematice ale drepturilor omului la care este
supusă în continuare comunitatea romă din UE. Deputații își exprimă de asemenea îngrijorarea
față de problemele cu care se confruntă romii în domeniile educației, ocupării forței de munca,
locuințelor și accesului la asistență medicală.
Este foarte probabil ca deputații să ceară în plen integrarea egalității de gen, precum și o
abordare favorabila copiilor în toate politicile UE și naționale de integrare a romilor. Deputații cer
de asemenea ca reprezentanții comunității rome și organizațiile non-guvernamentale să se
implice mai mult în procesul creării acestor politici.
Vot: marți 12 februarie
Procedură: rezoluție non-legislativă

Mai multe informaţii
Înregistrarea dezbaterii (30.01.2019)
Fișă de procedură
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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Rapoarte ale deputaților români
Rapoarte ale deputaților români
Oceanul Arctic - plan pe termen lung pentru prevenirea pescuitului nereglementat;
raportor Norica Nicolai (ALDE, România); vot marți; fișa de procedură; proiectului de
recomandare
Bosnia și Herțegovina - deputații își exprimă îngrijorarea asupra ritmului lent al
reformelor legate de integrarea europeană; raportor Cristian Dan Preda (EPP, România);
dezbatere marți, vot miercuri; fișă de procedură; proiect de rezoluție
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Alte subiecte pe ordinea de zi
Alte subiecte pe ordinea de zi
Apele occidentale - vot final asupra planului multianual de gestiune a pescuitului;
raportor Alain Cadec (EPP, Franța); dezbatere luni, vot marți; fișă de procedură
Un nou parteneriat în domeniul pescuitului între UE și Maroc va include Sahara
occidentala; raportor Alain Cadec (EPP, Franța); vot marți; fișă de procedură
Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru animale; raportor Jørn Dohrmann (ECR,
Danemarca); dezbatere și vot joi; fișă de procedură
Deputații cer mai multă seriozitate în abordare pentru folosirea canabisului în scopuri
medicale; dezbatere marți, vot miercuri; fișă de procedură
Ritmul inovației în domeniul pesticidelor este foarte lent în Europa, în opinia deputaților;
raportor Jytte Guteland (S&D, Suedia); dezbatere și vot marți; fișă de procedură
Deputații doresc mai multa atenție acordată inteligenței artificiale; raportor Ashley Fox
(ECR, Regatul Unit); dezbatere luni, vot marți; fișă de procedură
Fenomenul de secetă in Europa - promovarea reutilizării apei pentru irigații în agricultură
; raportor Simona Bonafè (S&D, Italia); dezbatere și vot marți; fișă de procedură
Deputații sunt îngrijorați de reacțiile negative asupra drepturilor femeilor in UE; dezbatere
miercuri, vot miercuri; fișă de procedură
Rezoluții asupra drepturilor omului și democrației; dezbatere și vot joi
Cum putem profita la maxim de cetățenia europeană; raportor Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(ALDE, ES); dezbatere luni, vot marți; fișă de procedură
Deputații vor cere un control politic sporit asupra instituțiilor europene; raportor Mercedes
Bresso (S&D, Italia); dezbatere luni, vot marți; fișă de procedură
Programul european anti-fraudă; raportor José Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (EPP,
Spania); dezbatere luni, vot marți
Implementarea directivei privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței
medicale transfrontaliere; raportor Ivo Belet (EPP, Belgia); dezbatere și vot marți
TVA - sistem de impozitare a schimburilor comerciale între statele membre; raportor Fulvio
Martusciello (EPP, Italia); vot marți
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Interoperabilitatea sistemelor electronice de taxare; raportor Massimiliano Salini (EPP,
Italia); dezbatere miercuri, vot joi
Implementarea Cartei drepturilor fundamentale a UE în cadrul instituțional european;
raportor Barbara Spinelli (GUE/NGL, Italia); dezbatere miercuri, vot joi
Situația din Siria; dezbatere marți cu VPC/HR Federica Mogherini
Asigurarea vehiculelor; raportor Dina Charanzova (ALDE, Cehia); vot miercuri
Programul 2021-2017 al pieței unice; raportor Nicola Danti (S&D, Italia), vot marți
Drepturile persoanelor intersexuale, OQs Consiliu și Comisie; dezbatere marți, vot joi
Dreptul la protest pașnic și utilizarea proporțională a forței; declarație a Comisiei cu
rezoluție, dezbatere luni, vot joi
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