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Parlamentul comemorează 75 de ani de la eliberarea lagărului
Auschwitz 
La începutul sesiunii va avea loc o ceremonie care include discursuri ale Președintelui
PE și supraviețuitoarei Liliana Segre.
 
 
Vot final pentru Brexit în Parlamentul European 
Deputații urmează să aprobe Acordul de Retragere, printr-un vot programat miercuri, la
ora 18:00 (19:00 în România)
 
 
Deputații cer reguli întărite pentru încărcătoare comune și deșeuri
electronice 
PE votează joi o rezoluție prin care solicită măsuri care să facă din încărcătoarele
comune pentru echipamente mobile o realitate pentru consumatori și care să reducă
deșeurile electronice.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-01-29
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Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct - EP Live
Conferințe de presă și alte evenimente
EP Multimedia Centre
EP Newsbub
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http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-01-29
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/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
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Parlamentul comemorează 75 de ani de la
eliberarea lagărului Auschwitz
 
La începutul sesiunii va avea loc o ceremonie care include
discursuri ale Președintelui PE și supraviețuitoarei Liliana
Segre.
 
Deputații vor ține un minut de reculegere pentru a marca Ziua Internațională de Comemorare a
Holocaustului,  la 75 de ani de la eliberarea lagărului  nazist de concentrare Auschwitz (27
ianuarie 1945).
 
În  prezența  Anitei  Lasker-Wallfisch,  violoncelistă  celebră  în  întreaga  lume,  membră
supraviețuitoare a Orchestrei de femei de la Auschwitz, Mischa și Max Maisky vor interpreta la
violoncel și pian ,,From Jewish Life: Prayer”, compusă de Ernest Bloch.
 
În jurul orei 15:20 (16:20 în România), Liliana Segre, supraviețuitoare a lagărului Auschwitz și
senatoare pe viață în Italia, se va adresa deputaților, fiind urmată de Ursula von der Leyen,
Președinta Comisiei Europene și Charles Michel, Președintele Consiliului European (în curs de
confirmare).
 
Cvartetul Karski și Naomi Couquet (mezzosoprană) vor interpreta ,,Kaddish” de Maurice Ravel
la finalul ceremoniei, în jurul orei 15:45 (16:45 în România)
 
Mai multe informaţii

Transmisie live pe EP Live
Transmisie live pe EbS+

EP President Sassoli: Lessons of history are being forgotten, Europe and world must act
against rising antisemitism (Press Release 21.01.2020)

EP Research briefing: The European Union and Holocaust remembrance (EN/FR)
EP Research briefing: Supporting Holocaust survivors (EN/FR)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Vot final pentru Brexit în Parlamentul European
 
Deputații urmează să aprobe Acordul de Retragere, printr-
un vot programat miercuri, la ora 18:00 (19:00 în România)
 
În  cadrul  sesiunii  plenare  din  Bruxelles,  Parlamentul  va  vota  Acordul  privind  Retragerea
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice. Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, Charles
Michel, Președintele Consiliului European, Maroš Šefčovič, Vicepreședintele Comisiei Europene
și Michel Barnier, Negociatorul-șef al UE pentru Brexit sunt așteptați să participe la dezbaterea
cu liderii grupurilor politice, care va avea loc înaintea votului și va începe în jurul orei 16:15
(17:15 în România).
 
Votul din Parlamentul European are loc după finalizarea procesului de ratificare în Regatul Unit
și după avizul favorabil dat săptămâna trecută de Comisia pentru afaceri constituționale din PE.
Pentru a intra în vigoare, Acordul de retragere dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit trebuie
aprobat de către Parlamentul European cu majoritatea simplă a voturilor exprimate (Articolul 50
(2) al Tratatului privind Uniunea Europeană), înainte de a fi supus unui vot final (cu majoritate
calificată) în Consiliu.
 
După vot, Președintele Sassoli va face o declarație în plen, urmând ca deputații britanici și liderii
de  grupuri  politice  să  fie  invitați  pentru  marcarea  acestui  moment,  în  cadrul  unei  scurte
ceremonii  în  zona  Yehudi  Menuhin,  în  jurul  orei  18:15  (19:15  în  România).
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN


Mai multe informaţii
Transmisie live pe EP Live Streaming

Transmisie live pe EbS+

Proiectul de rezoluție

Fișa de procedură

Raportor Guy Verhofstadt (RE, BE)

EP Research Service “The European Parliament after Brexit” (14-01-2020)

EP Research Service “The revised Brexit deal: What has changed and next steps?” (22-10-
2019)

EP Research Service “Brexit: The final countdown [What Think Tanks are thinking]” (24-01-
2020)
Detalii despre activitatea Parlamentului European în legătură cu Brexit

Rezoluții PE și componența Grupului de Coordonare Brexit (Brexit Steering Group - BSG)
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_RO.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Deputații cer reguli întărite pentru încărcătoare
comune și deșeuri electronice
 
PE votează joi o rezoluție prin care solicită măsuri care să
facă din încărcătoarele comune pentru echipamente mobile
o realitate pentru consumatori și care să reducă deșeurile
electronice.
 
Atunci când ceea ce este benefic pentru consumator este benefic și pentru mediu, trebuie să
profităm de această oportunitate. Este poziția pe care au exprimat-o deputații în cadrul unei
dezbateri în plen pe 13 ianuarie 2020.
 
Deputații  așteaptă de la Comisie acțiuni  concrete ca,  de exemplu,  un standard pentru un
încărcător comun și măsuri privind tratarea deșeurilor electronice. O parte dintre ei au mai
solicitat vânzarea separată a noilor telefoane mobile și a încărcătoarelor.
 
Context
 
Directiva  privind  echipamentele  radio  din  2014 solicită  crearea unui  încărcător  comun și
însărcinează Comisia  să  prezinte  un act  delegat   în  acest  sens.
 
Abordarea  Comisiei  de  a  „încuraja”  industria  să  creeze  încărcătoare  comune nu  a  atins
obiectivele așteptate de co-legislatori. Acordurile voluntare dintre diverșii producători nu au dus
la rezultatele scontate. Cu toate acestea, s-au înregistrat unele progrese, consideră Comisia: în
2009 existau peste 30 de soluții  de încărcare, iar în prezent există trei tipuri  principale de
încărcătoare.
 
Conform estimărilor, la nivel mondial se generează anual circa 50 de milioane de tone de
deșeuri electronice, rezultând o media de 6 kg de persoană. În Europa, au fost produse 12,3
milioane de tone de deșeuri electronice în anul 2016, o medie de 16,6 kg de persoană.
 
Mai multe informaţii
Dezbatere în plen: intervenții (text și video) pe tema încărcătorului comun (13.01.2020)

Fișă de procedură

Comunicat de presă: Deputații cer încărcătoare comune pentru toate telefoanele mobile
(13.03.2014)

Standard chargers for mobile phones: Inception impact assessment

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_ro
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140307IPR38122/deputatii-cer-incarcatoare-comune-pentru-toate-telefoanele-mobile
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140307IPR38122/deputatii-cer-incarcatoare-comune-pentru-toate-telefoanele-mobile
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140307IPR38122/deputatii-cer-incarcatoare-comune-pentru-toate-telefoanele-mobile
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 

Situația umanitară din insulele grecești, în special a copiilor - asigurarea protecției,
transferului și reîntregirii familiei (Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei) – dezbatere
miercuri
 
Diferența de remunerare între femei și bărbați (Propuneri de rezoluție) – vot joi
 
Strategia UE pentru mobilitate și transport: măsurile necesare până în 2030 și ulterior
(Declarație a Comisiei) – dezbatere miercuri
 
Drepturile popoarelor indigene (Declaraţie a Vicepreședintelui  Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) – dezbatere
miercuri
 
Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 (Declarație a Comisiei) – dezbatere joi
 
Legea din 2019 (modificată) privind cetățenia indiană (Propuneri  de rezoluție) –
dezbatere miercuri,  vot joi
 
Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului 2021, 2022 – vot joi
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