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Consumatorii din UE vor putea în curând să își apere drepturile în
mod colectiv 
Grupurile de consumatori afectați de practicile ilegale vor putea în curând să inițieze
acțiuni colective și să solicite despăgubiri. 
 
 
Libertatea presei: preocupări legate de încercări de a reduce la
tăcere criticii, atacuri asupra jurnaliștilor 
Eurodeputații se tem că pluralismul mass-mediei este în pericol în mai multe țări din
UE și avertizează cu privire la presiunea și hărțuirea crescândă cu care se confruntă
jurnaliștii. 
 
 
Eurodeputații vor pleda pentru „dreptul la reparație” al
consumatorilor din UE 
PE va dezbate și vota asupra modalităților de stimulare a sustenabilității prin
promovarea reutilizării și reparației, și prin abordarea practicilor care reduc durata de
viață a produselor. 
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
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Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct (EbS+)
Centrul multimedia
Conferințe de presă și alte evenimente
EP Newsbub
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http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-11-23
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
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Consumatorii din UE vor putea în curând să își
apere drepturile în mod colectiv
 
Grupurile de consumatori afectați de practicile ilegale vor
putea în curând să inițieze acțiuni colective și să solicite
despăgubiri. 
 
În urma acordului la care au ajuns negociatorii PE și miniștrii UE în iunie, Parlamentul urmează
să aprobe miercuri poziția Consiliului privind acțiunile de reprezentare.
 
Noile norme, dezbătute de Parlament în dimineața zilei de marți, vor impune statelor membre să
instituie mecanisme pentru acțiuni de reprezentare care să garanteze protejarea adecvată a
consumatoriilor împotriva prejudiciilor colective, asigurând, în același timp, garanții împotriva
acțiunilor abuzive în justiție. Acest lucru va oferi consumatorilor noi drepturi de a solicita în mod
colectiv atât măsuri reparatorii, cât și măsuri de încetare, prin intermediul unor entități calificate
(de exemplu, organizații ale consumatorilor sau organisme publice) și va îmbunătăți accesul
acestora la justiție.
 
Directiva face distincție între acțiunile naționale și cele transfrontaliere, cu o serie de criterii
armonizate pentru desemnarea entităților calificate pentru cazurile transfrontaliere. Aceasta se
va aplica acțiunilor de reprezentare introduse la data aplicării sau după această dată.
 
Cod de procedură: 2018/0089(COD)
 
Dezbatere: marți, 24 noiembrie
 
Rezultatele votului: miercuri, 25 noiembrie
 
Procedură: procedură legislativă ordinară
 
Mai multe informaţii
Poziția Consiliului la prima lectură (06/11/2020)
Comunicat de presă asupra votului în plen (26.03.2019)  (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Libertatea presei: preocupări legate de încercări
de a reduce la tăcere criticii, atacuri asupra
jurnaliștilor
 
Eurodeputații se tem că pluralismul mass-mediei este în
pericol în mai multe țări din UE și avertizează cu privire la
presiunea și hărțuirea crescândă cu care se confruntă
jurnaliștii. 
 
Luni, va fi organizată o dezbatere în plen privind situația libertății presei în UE. Eurodeputații vor
vota apoi o rezoluție, concentrându-se în special pe ingerințele politice, pe protecția jurnaliștilor,
pe amenințări precum proliferarea discursurilor de incitare la ură și a dezinformării, precum și pe
rolul platformelor de internet.
 
Proiectul de text adoptat de Comisia pentru libertăți civile subliniază „încercările guvernelor unor
state membre de a reduce la tăcere mijloacele de informare critice și independente” și insistă
asupra faptului că nu ar trebui alocate fonduri UE către canale media controlate de guvern sau
pentru finanțarea propagandei.
 
Imixtiunile ungare în mass-media din Slovenia și Macedonia de Nord
 
De asemenea, într-o dezbatere separată care va avea loc miercuri, eurodeputații vor discuta cu
reprezentanți  ai  Consiliului  și  ai  Comisiei  despre interferența Ungariei  în  mass-media din
Slovenia și  Macedonia de Nord.
 
Dezbatere: luni, 23 noiembrie (libertatea presei în UE) și miercuri, 25 noiembrie (imixtiunile
ungare)
 
Rezultatele votului: miercuri, 25 noiembrie
 
Procedură: rezoluție fără caracter legislativ
 
Mai multe informaţii
Raportoare Magdalena Adamowicz (PPE, Polonia)
Fișă de procedură
Protejarea liberății presei în timpul pandemiei de COVID-19 (EN)
Rezoluție PE referitoare la pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (3.05.2018)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_RO.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Eurodeputații vor pleda pentru „dreptul la
reparație” al consumatorilor din UE
 
PE va dezbate și vota asupra modalităților de stimulare a
sustenabilității prin promovarea reutilizării și reparației, și
prin abordarea practicilor care reduc durata de viață a
produselor. 
 
Dezbaterea va avea loc luni, iar votul va avea loc miercuri.
 
În proiectul de rezoluție privind o piață unică mai sustenabilă, eurodeputații solicită Comisiei să
acorde consumatorilor un „drept la reparație”, făcând reparațiile mai atractive, mai sistematice și
mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, fie prin garanții pentru piesele înlocuite, fie
printr-un acces mai bun la informațiile privind reparațiile și întreținerea.
 
Aceștia insistă, de asemenea, asupra creșterii sprijinului pentru piețele bunurilor second-hand,
solicită măsuri de combatere a practicilor care reduc în mod intenționat durata de viață a unui
produs și susțin producția sustenabilă. Deputații își reiterează solicitarea unui sistem comun de
încărcătoare pentru a reduce deșeurile electronice și analizează dacă produsele și serviciile ar
trebui etichetate în conformitate cu sustenabilitatea lor (de exemplu, un contor de utilizare și
informații clare cu privire la durata estimată de viață a unui produs).
 
Cod de procedură: 2020/2021(INI) 
 
Dezbatere: luni, 23 noiembrie
 
Rezultatele votului: miercuri, 25 noiembrie
 
Procedură: raport din proprie inițiativă
 
Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție: Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori
Comunicat de presă privind votul în comisie: „Consumatorii din UE ar trebui să beneficieze de
un drept la reparație” (26.10.2020) (EN)
Fișă de procedură
Raportor David Cormand (Verzi/EFA, Franța)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197503/DAVID_CORMAND/home


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Sunt  necesare  mai  multe  acțiuni  pentru  a  elimina  de  pe  piața  UE produsele  și  serviciile
nesigure;  proiect  de  rezoluție;  dezbatere  luni,  rezultatele  votului  miercuri
 
Drepturile fundamentale în UE se deteriorează, urmează să declare eurodeputații; dezbatere
marți și rezultatele votului miercuri
 
Eurodeputații vor face observații cu privire la Noua agendă a consumatorului; dezbatere luni
 
Eurodeputații vor insista asupra stabilirii unui obiectiv UE pentru a nu mai avea persoane fără
adăpost până în 2030; rezultatele votului luni
 
COVID-19: Parlamentul dorește un spațiu Schengen pe deplin funcțional; rezultatele votului
marți
 
Parlamentul va condamna interdicția de facto privind avortul în Polonia; dezbatere miercuri,
rezultatele votului joi
 
Summitul  UE din decembrie se va axa asupra vaccinurilor,  terorismului,  obiectivelelor  de
protecție a climei;  dezbatere miercuri
 
Bilanțul alegerilor pentru PE din mai 2019 pentru a modela viitorul UE; proiect de rezoluție;
dezbatere marți, rezultatele votului joi
 
Parlamentul  își  prezintă propunerile pentru o nouă strategie industrială;  proiect  de raport;
dezbatere luni,  rezultatele votului  miercuri
 
Parlamentul va dezbate joi noua strategie farmaceutică pentru Europa
 
Eurodeputații urmează să voteze candidatul pentru organismul de conducere al Băncii Centrale
Europene; rezultatele votului marți
 
COVID-19 și dezastre naturale: 823 milioane EUR sub formă de ajutor UE Pentru opt state
membre; proiect de raport; rezultatele votului marți
 
Eurodeputați  vor  dezbate  situația  din  nordul  Ciprului,  ocupat  de  Turcia;  dezbatere  marți,
rezultatele  votului  joi
 
COVID-19 și relațiile externe: UE trebuie să se implice mai mult pe scena mondială; proiect de
raport; dezbatere luni, rezultatele votului miercuri
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0207_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0211_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0197_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-659081_RO.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0204_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0204_RO.html


Eurodeputații vor saluta Acordurile Abraham ca o nouă perspectivă de pace în Orientul Mijlociu;
dezbatere marți
 
Infracțiunile împotriva jurnaliștilor nu trebuie să rămână nepedepsite: dezbatere cu Josep Borrell
marți
 
Violența împotriva femeilor: dezbatere privind Convenția de la Istanbul miercuri
 
Acord cu SUA privind homarii urmează să fie aprobat de Parlament; dezbatere și rezultatele
votului joi
 
Parlamentul va discuta despre eficacitatea și eficiența ajutorului pentru dezvoltare; proiect de
raport; dezbatere luni, rezultatele votului miercuri
 
Rezoluții privind drepturile omului și democrația; dezbatere și vot joi
 
Noua strategie privind egalitatea persoanelor LGBTIQ, declarații ale Consiliului și Comisiei
 
Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie
civilă sau comercială; vot luni
 
Cooperarea dintre instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă
sau comercială; vot luni
 
Revizuirea politicii comerciale a UE, întrebare cu solicitare de răspuns oral, dezbatere marți, vot
joi
 
Modificarea Directivei TVA pentru a scuti temporar de TVA vaccinurile împotriva COVID-19,
trusele de testare și serviciile conexe; vot luni
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-PR-648376_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-PR-648376_RO.pdf

