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Parlamentul European va vota cu privire la viitorul politicii agricole a
UE 
Eurodeputații vor dezbate și vota planurile pentru ca politica agricolă a UE să devină
mai durabilă, rezilientă și flexibilă, în vederea asigurării securității alimentare în
întreaga UE.
 
 
PE își va prezinta prioritățile pentru viitorul Act privind serviciile
digitale 
Solicitările eurodeputaților cu privire la modul în care ar trebui reglementate serviciile
digitale, inclusiv platformele și piețele online, vor fi dezbătute luni și supuse la vot marți.
 
 
PE pregătește terenul pentru adoptarea primelor norme UE privind
inteligența artificială 
Deputații își vor prezenta viziunea asupra modului optim în care UE poate să
reglementeze inteligența artificială, pentru a stimula inovarea, standardele etice și
încrederea în tehnologie. 
 
 
Comisia Europeană își va prezenta programul de lucru pentru 2021 
Eurodeputații vor evalua marți programul de lucru al Comisiei pentru 2021, începând
cu ora locală 15.00 (16.00 ora României). 
 
 
COVID-19: Eurodeputații solicită acțiune UE pentru eliminarea
decalajului digital în educație 
Eurodeputații vor invita Comisia să propună de urgență măsuri pentru a se asigura că
fiecare elev din UE are acces la educație în cazul unor crize viitoare. 
 
 
Atenuarea consecințelor sociale și economice ale crizei COVID-19 
Pierderile în materie de ocupare a forței de muncă în UE și modalitățile de a încuraja
redresarea economică și socială vor fi discutate miercuri alături de Consiliu și Comisie. 
 
 
Reciprocitatea vizelor cu SUA: Eurodeputații solicită Comisiei
respectarea legislației UE 
PE este din ce în ce mai îngrijorat că cetățenii a patru țări UE au în continuare nevoie
de viză pentru a călători în SUA, în timp ce toți cetățenii SUA pot intra în UE fără viză. 
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http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-10-19
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/webstreaming
https://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Parlamentul European va vota cu privire la
viitorul politicii agricole a UE
 
Eurodeputații vor dezbate și vota planurile pentru ca
politica agricolă a UE să devină mai durabilă, rezilientă și
flexibilă, în vederea asigurării securității alimentare în
întreaga UE.
 
Dezbaterea este programată marți dimineață, iar voturile se vor desfășura pe tot parcursul
săptămânii.
 
Eurodeputații  sprijină o schimbare de politică care ar trebui să adapteze mai bine politica
agricolă comună la nevoile fiecărui stat membru în parte. Guvernele naționale ar trebui să
elaboreze planuri strategice care să precizeze modul în care intenționează să pună în aplicare
pe teren obiectivele UE. Comisia va verifica rezultatele, nu doar conformitatea cu normele UE.
 
Planurile de consolidare a practicilor obligatorii în materie de climă și mediu pe care fiecare
agricultor trebuie să le aplice pentru a primi sprijin direct și cele de a spori sprijinul financiar
pentru practicile aplicate în mod voluntar fac, de asemenea, parte din pachetul de reformă.
Deputații vor vota, de asemenea, cu privire la propunerile de reducere a plăților către fermele
mai mari și de a canaliza mai mulți bani către fermele mai mici și către tinerii fermieri, pentru a îi
ajuta să facă față crizelor și pentru a simplifica normele de efectuare a controalelor.
 
După ce Parlamentul va lua o decizie, eurodeputații vor fi gata să înceapă discuțiile cu miniștrii
UE cu privire la pachetul de reformă.
 
Context
 
Ultima reformă a politicii agricole a UE, instituită în 1962, datează din 2013.
 
Normele actuale ale PAC expiră la 31 decembrie 2020. Acestea ar trebui înlocuite cu norme
tranzitorii până la aprobarea reformei PAC de către Parlament și Consiliu.
 
PAC reprezintă 34,5% din bugetul UE pentru 2020 (58.12 miliarde EUR). Aproximativ 70% din
bugetul PAC sprijină veniturile a șase până la șapte milioane de exploatații agricole din UE.
 
Coduri de procedură: 2018/0216(COD), 2018/0218(COD), 2018/0217(COD)
 
Dezbatere: marți, 20 octombrie
 
Vot: marți, 20 octombrie - vineri, 23 octombrie
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Procedură: procedură legislativă ordinară
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură (planurile strategice)
Fișă de procedură (organizarea comună a piețelor produselor agricole)
Fișă de procedură (finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC)
Raportor (planurile strategice): Peter Jahr (PPE, Germania)
Raportor (organizarea comună a piețelor produselor agricole): Eric Andrieu (S&D, Franța)
Raportor (regulamentul orizontal): Ulrike Müller (Renew Europe, Germania)
EP Research: Planurile strategice privind PAC (decembrie 2018) (EN)
EP Research: Regulamentele de modificare privind organizarea comună a piețelor produselor
agricole, sistemele de calitate și măsuri pentru regiunile îndepărtate (octombrie 2019) (EN)
EP Research: Regulamentul orizontal privind CAP (iunie 2019) (EN)
EP Research: Către PAC post-2020 - comparație a pachetului de reformă cu regulamentele în
vigoare (septembrie 2018) (EN)
Studiu: PAC post-2020: evaluare a propunerilor legislative (octombrie 2018) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


PE își va prezinta prioritățile pentru viitorul Act
privind serviciile digitale
 
Solicitările eurodeputaților cu privire la modul în care ar
trebui reglementate serviciile digitale, inclusiv platformele
și piețele online, vor fi dezbătute luni și supuse la vot marți.
 
Prin viitorul Act privind serviciile digitale (DSA), Uniunea Europeană urmărește să modeleze
economia digitală nu numai la nivelul UE, cât și la nivel global, așa cum s-a înâmplat în cazul
protecției datelor.
 
În două rapoarte separate de inițiativă legislativă, Comisia pentru piața internă și protecția
consumatorilor  și  Comisia pentru afaceri  juridice solicită  Comisiei  Europene să abordeze
deficiențele actuale din mediul online prin pachetul său de măsuri care urmează să fie prezentat
până la sfârșitul anului.
 
Ambele comisii solicită un mecanism obligatoriu de „notificare și acțiune” pentru combaterea
conținutului online ilegal. Eurodeputații din Comisia pentru piața internă doresc, de asemenea,
ca piețele online să fie obligate din punct de vedere juridic să fie transparente și să facă schimb
de informații cu utilizatorii, de exemplu cu privire la produsele nesigure vândute online, și solicită
norme mai stricte privind protecția consumatorilor și măsuri eficace de punere în aplicare și de
supraveghere. De asemenea, trebuie introduse norme specifice pentru a preveni (în loc de a se
limita la o măsură reparatorie) disfuncționalitățile pieței cauzate de marile platforme.
 
Comisia pentru afaceri juridice solicită claritate juridică pentru platforme și garanții pentru a
proteja drepturile fundamentale ale utilizatorilor, inclusiv accesul la căi de atac judiciare și
norme mai stricte pentru a combate conținutul dăunător, cum ar fi știrile false. Eurodeputații
solicită, de asemenea, ca utilizatorii  să aibă mai mult control asupra a ceea ce văd online
(inclusiv posibilitatea de a renunța la organizarea conținutului), doresc o publicitate mai puțin
invazive, colectare de date mai transparentă și o entitate europeană de monitorizare și aplicare
a amenzilor.
 
O a treia rezoluție, nelegislativă, a Comisiei  pentru libertăți  civile se concentrează asupra
chestiunilor  legate de drepturile  fundamentale și  solicită  ca eliminarea conținutului  să fie
„diligentă, proporțională și nediscriminatorie” pentru a garanta libertatea de exprimare și de
informare, precum și viața privată și protecția datelor. Deputații subliniază că generarea de
conținut  personalizat  pentru segmente foarte mici  de audiență,  bazată pe vulnerabilitățile
personale,  este problematică,  la  fel  ca și  răspândirea discursurilor  de incitare la  ură și  a
dezinformării. Aceștia solicită, de asemenea, transparență cu privire la politicile de monetizare a
platformelor online.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights


Coduri de procedură: 2020/2018(INL) / 2020/2019(INL) / 2020/2022(INI)
 
Dezbatere: luni, 19 octombrie
 
Vot: marți, 20 octombrie (rezultatele anunțate miercuri, 21 octombrie)
 
Proceduri:  rapoarte legislative din proprie inițiativă (IMCO și JURI, potrivit  articolului 47 al
Regulamentului de procedură) și  raport non-legislativ (LIBE)
 
Mai multe informaţii
Raport al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO)
Fișă de procedură - Actul privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
Raportor IMCO: Alex Agius Saliba (S&D, Malta)
Raport al Comisiei pentru afaceri juridice (JURI)
Fișă de procedură - Actul privind serviciile digitale: adaptarea regulilor de drept comercial și
civil entităților comerciale ce operează în mediul online
Raportor JURI: Tiemo Wölken (S&D, Germania)
Fișă de procedură  - raport LIBE
EP Research: Studii legate de Actul privind serviciile digitale (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


PE pregătește terenul pentru adoptarea
primelor norme UE privind inteligența artificială
 
Deputații își vor prezenta viziunea asupra modului optim în
care UE poate să reglementeze inteligența artificială, pentru
a stimula inovarea, standardele etice și încrederea în
tehnologie. 
 
Dezbaterea este programată pentru luni, iar votul asupra a două inițiative legislative și a unui
text suplimentar pentru marți.
 
Parlamentul European se află printe primele entități care au formulat recomandări cu privire la
normele privind inteligența artificială (IA) în ceea ce privește etica, răspunderea și drepturile de
proprietate intelectuală, astfel încât UE să poată deveni lider mondial în dezvoltarea acestor
tehnologii. Propunerea legislativă a Comisiei este așteptată la începutul anului viitor.
 
Raportul legislativ din proprie inițiativă privind aspectele etice subliniază faptul că legislația
viitoare ar trebui să ia în considerare mai multe principii directoare, printre care AI centrată pe
factorul  uman și  realizată de oameni;  siguranță,  transparență și  responsabilitate;  garanții
împotriva  discriminării;  dreptul  la  compensații;  responsabilitatea  socială  și  de  mediu,  și
respectarea  drepturilor  fundamentale.
 
În raportul de inițiativă legislativă privind răspunderea civilă există o solicitare la adoptarea unui
cadru orientat spre viitor în ceea ce privește răspunderea, care ar face ca cei care utilizează
inteligență artificială cu grad ridicat de risc să fie strict răspunzători în caz de daune. Normele ar
trebui să vizeze protecția vieții, a sănătății, a integrității fizice, a bunurilor, precum și acoperirea
prejudiciilor imateriale semnificative în cazul în există „pierderi economice verificabile”.
 
Al treilea text solicită un sistem eficace pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală și
garanții  privind normele UE în  materie  de brevete.  Sunt  abordate personalitatea juridică,
drepturile de autor, secretele comerciale și protecția muncii creative care utilizează IA și cele
generate de IA.
 
Coduri de procedură: 2020/2012(INL), 2020/2014(INL), 2020/2014(INL)
 
Dezbatere: luni, 19 octombrie
 
Vot: marți, 20 octombrie (rezultatele anunțate miercuri, 21 octombrie)
 
Proceduri: rapoarte legislative din proprie inițiativă (eitcă și responsabilitate civilă) și raport non-
legislativ (drepturi de proprietate intelectuală)
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Mai multe informaţii
Proiect de raport privind un cadru referitor la aspectele etice legate de inteligența artificială,
robotică și tehnologii conexe
Proiect de raport privind un regim de responsabilitate civilă pentru inteligența artificială
Proiect de raport privind drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor
bazate pe inteligență artificială
Comunicat de presă privind votul în comisie (01.10.2020) (EN)
Conferință de presă după votul în comisie (01.10.2020)
EP Research: studii referitoare la  inteligența artificială
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


Comisia Europeană își va prezenta programul de
lucru pentru 2021
 
Eurodeputații vor evalua marți programul de lucru al
Comisiei pentru 2021, începând cu ora locală 15.00 (16.00
ora României). 
 
În urma dezbaterii privind starea Uniunii Europene cu președinta Ursula von der Leyen din
Parlamentul European ce a avut loc pe 16 septembrie, Comisia își va continua planurile de
redresare în urma crizei COVID-19 și de creare a unei economii UE reziliente, digitale și neutre
din punctul de vedere al emisiilor, care să nu lase pe nimeni în urmă.
 
În scrisoarea adresată Președintelui Parlamentului, David Sassoli, și Președinției germane a
Consiliului UE, Ursula von der Leyen a identificat domeniile-cheie de acțiune pentru 2021.
Scrisoarea a marcar începutul dialogului inter-instituțional privind prioritățile anului viitor.
 
Dezbatere: marți, 20 octombrie
 
Procedură: declarație a Comisiei, urmată de o rundă de intervenții ale liderilor grupurilor politice
 
Mai multe informaţii
Starea Uniunii Europene 2020
Fișă de procedură: Programul de lucru al Comisiei 2021
EP Research: Cele șase priorități ale Comisisi von der Leyen: situația actuală în toamna anului
2020 (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
http://www.europarl.europa.eu/soteu/ro/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


COVID-19: Eurodeputații solicită acțiune UE
pentru eliminarea decalajului digital în educație
 
Eurodeputații vor invita Comisia să propună de urgență
măsuri pentru a se asigura că fiecare elev din UE are acces
la educație în cazul unor crize viitoare. 
 
Eurodeputații vor dezbate luni și vor vota miercuri o rezoluție care subliniază faptul că până la
32% dintre elevi nu au avut acces la educație în timpul crizei COVID-19 ïn unele țări ale UE, din
cauza lipsei infrastructurii sau a echipamentelor digitale. În timpul dezbaterii, este posibil ca
deputații să evalueze cel mai recent „pachet privind educația” al Comisiei.
 
Prin urmare, eurodeputații intenționează să solicite un plan urgent pentru a remedia inegalitățile
grave în ceea ce privește accesul la educație, care au fost agravate de pandemie.
 
Cod de procedură: 2020/2760(RSP) 
 
Dezbatere: luni, 19 octombrie
 
Vot: miercuri, 21 octombrie
 
Procedură: întrebare cu solicitare de răspuns oral, cu rezoluție
 
Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție
Comunicat de presă: Eurodeputații solicită măsuri pentru eliminarea decalajului digital în
educație (23.09.2020) (EN)
Raportor: Sabine Verheyen (PPE, Germania)
Fișă de procedură
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2760(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Atenuarea consecințelor sociale și economice ale
crizei COVID-19
 
Pierderile în materie de ocupare a forței de muncă în UE și
modalitățile de a încuraja redresarea economică și socială
vor fi discutate miercuri alături de Consiliu și Comisie. 
 
Instrumentele de protejare a locurilor de muncă și a veniturilor în perioade de criză economică,
programul SURE, propunerile anunțate de Comisie cu privire un salariu minim și o schemă de
reasigurare a șomajului, precum și un program consolidat privind Garanția pentru tineret se vor
afla printre chestiunile abordate în cadrul dezbaterii.
 
Dimensiunea socială  a  crizei  COVID-19  va  continua  să  fie  monitorizată  îndeaproape de
Parlament, în special de către Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. De
asemenea, această temă se situează pe un loc prioritar pe ordinea de zi a actualului trio de
președinții ale Consiliului UE, alcătuit din Germania, Portugalia și Slovenia.
 
Rata șomajului în UE a fost de 7,4% în august 2020, în creștere față de 6,6 % în aceeași lună
din 2019, conform datelor Eurostat (în România înregistrându-se în aceeași perioadă o rată a
somajului de 5,3%).
 
Cod de procedură: 2020/2792(RSP)
 
Dezbatere: miercuri, 21 octombrie 
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei 
 
Mai multe informaţii
Statistici Eurostat privind rata șomajului în UE27 și zona euro
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88443/parliament-calls-on-member-states-to-fully-exploit-the-european-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home/highlights
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/06-19-pdf-trioprogramme-en-data.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/06-19-pdf-trioprogramme-en-data.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Reciprocitatea vizelor cu SUA: Eurodeputații
solicită Comisiei respectarea legislației UE
 
PE este din ce în ce mai îngrijorat că cetățenii a patru țări
UE au în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA,
în timp ce toți cetățenii SUA pot intra în UE fără viză. 
 
Eurodeputații  vor  interpela  luni  Comisia  cu  privire  la  motivele  pentru  care  nu  a  propus
reintroducerea obligativității  vizei petru cetățenii americani, având în vedere faptul că SUA
continuă să ceară ca resortisanții din Bulgaria, Croația, Cipru și România să dețină viză pentru a
intra pe teritoriul său. Toți ceilalți cetățeni ai UE sunt exonerați de obligația de a deține viză
pentru o perioadă scurtă de ședere în SUA (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de
zile), la fel ca și cetățenii americani atunci când vizitează Uniunea Europeană.
 
În urma dezbaterii, plenul va vota miercuri proiectul de rezoluție pregătit de Comisia pentru
libertăți civile, cu anunțul rezultatelor votului joi dimineață.
 
Context
 
În conformitate cu mecanismul de reciprocitate al UE, în cazul în care o țară terță nu elimină
obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE în termen de 24 luni de la data la care a fost notificată
în mod oficial, Comisia Europeană trebuie să adopte un act delegat de suspendare a exonerării
resortisanților săi de obligația de a deține viză pentru o perioadă de 12 luni. Atât Parlamentul
European, cât și Consiliul ar putea formula obiecții cu privire la un astfel de act delegat.
 
Situația lipsei reciprocității care afectează Bulgaria, Croația, Cipru și România a fost adusă în
discuție în mod oficial la 12 aprilie 2014 (la momentul respectiv, Polonia a fost, de asemenea,
afectată,  însă cetățenii  polonezi  pot  călători  fără viză în SUA de anul  trecut),  astfel  încât
termenul  limită pentru acțiune din partea Comisiei  a expirat  la  12 aprilie  2016.
 
Parlamentul a solicitat deja Comisiei să respecte normele în cadrul unei rezoluții adoptate în
plen în martie 2017.
 
Cod de procedură: 2020/2605(RSP) 
 
Dezbatere: luni, 19 octombrie
 
Vot: miercuri, 20 octombrie
 
Procedură: rezoluție non-legislativă
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/QO/2020/07-13/1200867EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0339_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E290
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170227IPR64156/parliament-asks-eu-commission-to-press-for-full-us-eu-visa-reciprocity


Mai multe informaţii
Situația actuală privind lipsa reciprocității în politica vizelor (Comisia Europeană, 23.03.2020)
(EN)
Rezoluția PE din 2 martie 2017 privind obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor
Comunicat de presă privind votul în comisie (14.07.2020) (EN)
Raportor Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spania)
Fișă de procedură
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0060_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83210/visa-reciprocity-with-the-us-the-commission-must-comply-with-eu-law-and-act
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2605(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Președintele PE va anunța joi laureatul premiului Saharov pentru anul 2020; comunicat de
presă privind finaliștii  premiului Saharov
 
Relațiile  UE-Regatul  Unit  și  criza  COVID-19  pe  agenda  summitului  UE;  dosar  de  presă;
dezbatere  miercuri
 
Răspunsul față de actuala criză trebuie să sporească reziliența UE pentru viitor; dezbatere și
vot  miercuri;  fișă  de  procedură  -  politici  sociale;  fișă  de  procedură  -  politici  economice;
dezbatere  și  voturi  miercuri
 
Parlamentul urmează să propună legislație obligatorie pentru a stopa defrișarea la nivel global;
fișă de procedură; dezbatere miercuri, vot joi
 
UE are nevoie de o evaluare cuprinzătoare a relațiilor sale cu Belarus; proiect de recomandare;
dezbatere marți, vot miercuri
 
Eurodeputații  își  vor reitera sprijinul  pentru Tratatului  de neproliferare a armelor nucleare;
proiect de recomandare; dezbatere marți,  vot miercuri
 
Promovarea egalitatății de gen în politica externă și de securitate a UE; propunere de rezoluție;
dezbatere joi, vot vineri
 
Este probabil ca eurodeputații să refuze descărcarea de gestiune a Comitetului Economic și
Social și a Consiliului pentru anul 2018; vot marți
 
Eurodeputații vor aborda aspecte legate de brutalitatea poliției în statele membre; dezbatere
marți
 
Statele membre ce oferă contra cost pașapoarte UE; dezbatere joi
 
Mobilizarea Fondul european de ajustare la globalizare (Spania/Galicia); dezbatere luni, vot
marți
 
Recomandare privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării  structurate permanente
(PESCO); proiect de recomandare; prezentare luni
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2079(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2078(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2006(INL)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0167_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0020_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0145_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0188_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0188_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0189_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0165_RO.html


Rapoarte ale eurodeputaților români
 
.
 
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova - raportor
Dragoş Tudorache; proiect de rezoluție; dezbatere luni, vot marți
 
Raport referitor la modificarea regulamentului UE 168/2013 Măsuri specifice privind vehiculele
de categoria L de sfârșit de serie ca răspuns la epidemia de COVID-19 - raportor Maria Grapini
; proiect de rezoluție legislativă; vot luni
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https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197665/DRAGOS_TUDORACHE/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0166_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124785/MARIA_GRAPINI/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0190_RO.html

