
 

Secretul culorilor din calendarul Parlamentului
European
 
Roșu, albastru, roz, turcoaz... Nu sunt culorile curcubeului, ci culorile care arată tipul de
activitate în Parlamentul European.
 

Calendarul Parlamentului are un cod al culorilor, care arată ce activitate desfășoară deputații.
Mai jos vă oferim un scurt ghid al culorilor care arată tipul de activitate în noul Parlament în
următorii cinci ani.
 
Albastru - grupuri politice
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În timpul săptămânilor albastre, eurodeputații se întâlnesc în cadrul grupurilor lor politice, pentru
a analiza legislația care va fi prezentată în plen. Grupurile politice din Parlament reunesc
europarlamentari din diferite partide politice naționale, care împărtășesc aceeași poziție politică
și afilieri. Pentru a forma un grup politic este nevoie de minimum 25 de deputați din cel puțin
șapte țări UE.
 
Roz - comisii 
 
În timpul săptămânilor roz, deputații europeni participă la ședințele comisiilor, care sunt
deschise publicului și sunt transmise în direct.
 
Fiecare eurodeputat este membru al uneia sau al mai multor comisii parlamentare, dedicate
unui anumit domeniu din politica europeană, de la afaceri externe la probleme economice,
egalitate, educație și cultură. Fiecare comisie are reprezentanți din întregul spectru politic.
 
Comisiile oferă eurodeputaților proveniți din diferite grupuri politice un forum pentru a discuta
proiectele de lege, pentru a propune modificări, pentru a lua în considerare propunerile Comisiei
și ale Consiliului în întocmirea unor rapoarte care vor fi prezentate în plen.
 
Roșu - ședințe plenare
 
Toată munca depusă în timpul săptămânilor albastre și roz culminează cu săptămânile roșii,
care marchează sesiunile plenare ale Parlamentului, la Strasbourg și Bruxelles.
 
În timpul sesiunilor plenare, deputații europeni dezbat chestiuni importante și votează aspecte
care variază de la comerț și migrație la mediul înconjurător. În plen, deputații adoptă, modifică și
pot chiar respinge legislația.
 
Turcoaz - activități în afara Parlamentului
 
În săptămânile turcoaz, eurodeputații lucrează în afara Parlamentului. Aceștia pot organiza
reuniuni în circumscripțiile lor sau pot participa la reuniuni ale delegațiilor Parlamentului, în
cadrul cărora se reunesc eurodeputați și parlamentarii din țări din afara UE.
 
Mai multe informaţii
Calendarul Parlamentului European pe 2020
Calendarul Parlamentului European pe 2019
Despre Parlament
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules/organisation/political-groups
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/conducerea-parlamentului-2019/20190612STO54311/parlamentul-isi-incepe-noua-legislatura-cu-sapte-grupuri-politice
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules/organisation/committees
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/lookingaheadagenda/22261/CALENDAR%202020%2011%2003%202020_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/lookingaheadagenda/21361/Cal2019_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro

