
 

Newsletter, sesiune plenară
14-18 decembrie 2020
 
Opoziția democratică din Belarus va primi Premiul Saharov 2020 
Premiul Saharov 2020 pentru libertatea de gândire va fi acordat Opoziției democratice
din Belarus în cadrul unei ceremonii organízate miercuri, la ora 13:00 (ora României).
 
 
PE este pregătit să voteze pachetul finanțării viitoare a UE și bugetul
pe 2021 
După ce Consiliul European a depășit impasul privind pachetul bugetar și de redresare
pe termen lung, PE este pregătit să voteze cu privire la toate dosarele legislative
conexe. 
 
 
Clima, Turcia, vaccinuri: eurodeputații discută rezultatele Summitului
UE din decembrie 
Parlamentul va evalua miercuri rezultatele Consiliului European din decembrie,
împreună cu Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei, și Charles Michel,
Preşedintele Consiliului European. 
 
 
Relațiile UE-Regatul Unit: PE va evalua negocierile privind viitorul
parteneriat 
Cele mai recente evoluții privind negocierile dintre UE și Regatul Unit privind un viitor
parteneriat după Brexit vor fi dezbătute vineri dimineața, 18 decembrie. 
 
 
Vaccinuri împotriva COVID-19: Deputaţii discută o strategie care să
asigure o distribuţie echitabilă 
O strategie UE pentru vaccinarea împotriva COVID-19 care să răspundă provocărilor
din şi din afara UE va fi dezbătută miercuri de eurodeputaţi cu comisarul Stella
Kyriakides. 
 
 
Vot final pentru asigurarea unei calități ridicate a apei potabile și a
reducerii deșeurilor din plastic  
Eurodepuţatii vor vota marți acordul asupra directivei privind apa potabilă și vor cere
statelor membre printr-o rezoluție joi să respecte legislația UE în vigoare privind apa.
 
 
REACT-EU: Resurse suplimentare pentru abordarea impactului
COVID-19 la nivel local
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Eurodeputații vor aproba un pachet de 47.5 miliarde EUR (REACT-EU) pentru a
atenua efectele imediate ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 în regiunile
UE. 
 
 
Schimbările climatice: cum se poate UE pregăti și adapta 
PE dorește să dea un impuls construirii unor societăți rezistente la schimbările
climatice prin viitoarea strategie de adaptare a UE, într-o rezoluție care urmează să fie
supusă la vot joi. 
 
 
Norme tranzitorii pentru finanțarea agriculturii și ajutoare pentru
producătorii de alimente  
PE va vota normele menite să faciliteze tranziția către viitoarea politică agricolă a UE și
să pună la dispoziție ajutoare în valoare de 8 miliarde EUR pentru fermieri și zonele
rurale. 
 
 
Dezbatere asupra inițiativei cetățenești europene ce promovează
diversitatea 
Parlamentul va discuta luni propunerile „Minority Safepack” susținute de peste 1,1
milioane de europeni și va vota asupra unei rezoluții joi.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
 
 
Rapoarte ale eurodeputaților români 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-12-14
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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/2020-12-14
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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Opoziția democratică din Belarus va primi
Premiul Saharov 2020
 
Premiul Saharov 2020 pentru libertatea de gândire va fi
acordat Opoziției democratice din Belarus în cadrul unei
ceremonii organízate miercuri, la ora 13:00 (ora României).
 
Opoziția din Belarus, ai cărei numeroşi reprezentanţi fie sunt în închisoare, fie au fost nevoiţi să
fugă din ţară în urma protestelor  din acest  an împotriva președintelui  autoritar  Aleksandr
Lukașenko, va fi reprezentată la ceremonie de câțiva laureați, inclusiv liderul opoziției Svetlana
Tihanovskaia. Aceștia vor primi premiul de la Președintele PE David Sassoli, într-o ceremonie
organizată în sala de plen, miercuri, 16 decembrie, la ora 13:00 (ora României).
 
Președintele David Sassoli, Svetlana Tihanovskaia şi Veranika Tsapkala (una dintre laureate)
urmează să susţină o conferinţă de presă imediat după ceremonia de acordare a premiului,
începând cu ora 13:40 (ora României), în sala de presă Anna Politkovskaya.
 
Atât ceremonia, cât şi conferinţa de presă pot fi urmărite live pe EP Live şi EbS+.
 
Aflaţi mai multe detalii despre ceilalţi nominalizaţi din acest an pentru Premiul Saharov. 
 
Deputaţii  din  Comisiile  pentru  afaceri  externe şi  dezvoltare  şi  cei  din  Subcomisia  pentru
drepturile omului vor avea o discuţie cu laureaţii luni, 14 decembrie, orele 20:30 – 22:00 (ora
României).
 
Context
 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este acordat anual de Parlamentul European.
Premiul a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care
apără drepturile omului și libertățile fundamentale.
 
Ceremonie: miercuri, 16 decembrie
 
Procedură: ceremonie de decernare a premiului
 
Conferință de presă: miercuri, 16 decembrie, ora locală 12:40 (13:40 ora României)
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/ro/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20201008STO88808/premiul-saharov-2020-finalistii
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home


Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Premiul Saharov 2020 acordat opoziției democratice din Belarus
(22.10.2020)
Infoclip: Premiul Saharov 2020 (EN)
Sinteză tematică: „Opoziția democratică din Belarus -  laureată a Preliului Saharov pentru
apărarea democrației” (decembrie 2020) (EN)
Comunitatea Premiului Saharov
Materiale foto, video şi audio gratuite – Premiul Saharov 2020
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201016IPR89546/premiul-saharov-2020-acordat-opozitiei-democratice-din-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201016IPR89546/premiul-saharov-2020-acordat-opozitiei-democratice-din-belarus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-sakharov-prize-2020---the-democratic-opposition-in-belarus_I195541-V_v
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


PE este pregătit să voteze pachetul finanțării
viitoare a UE și bugetul pe 2021
 
După ce Consiliul European a depășit impasul privind
pachetul bugetar și de redresare pe termen lung, PE este
pregătit să voteze cu privire la toate dosarele legislative
conexe. 
 
Voturile finale asupra regulamentelor privind cadrul financiar multianual (CFM) și mecanismul
privind statul de drept, precum și asupra bugetului anual pentru 2021, vor permite ca sprijinul
urgent necesar din bugetul UE și din fondul de redresare să ajungă la cetățeni de la începutul
anului viitor.
 
Eurodeputații vor vota de asemenea o rezoluție, în urma dezbaterii privind cadrul financiar
multianual, și  regulamentul privind resursele proprii.
 
Dezbateri: luni, 14 decembrie (buget 2021); miercuri, 16 decembrie
 
Voturi: miercuri, 16 decembrie (CFM, AII, statul de drept, rezoluție); vineri, 18 decembrie (buget
2021)
 
Mai multe informaţii
EP Research: Acordul politic privind CFM 2021-2027, instrumentul de redresare al UE (Next
Generation EU) și noile resurse proprii (EN)
Scrisoare de invitație din partea președintelui Charles Michel adresată membrilor Consiliului
European înainte de reuniunea acestora din 10-11 decembrie 2020 (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/09/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meeting-on-10-11-december-2020
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/09/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meeting-on-10-11-december-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/


Clima, Turcia, vaccinuri: eurodeputații discută
rezultatele Summitului UE din decembrie
 
Parlamentul va evalua miercuri rezultatele Consiliului
European din decembrie, împreună cu Ursula von der
Leyen, Președinta Comisiei, și Charles Michel, Preşedintele
Consiliului European. 
 
Pe lângă abordarea viitoarei finanțării  UE, liderii  europeni au evaluat efortul  coordonat de
combatere a pandemiei, inclusiv vaccinurile și testarea. Aceștia s-au întors asupra chestiunii
schimbărilor climatice, în scopul de a ajunge la un acord cu privire la obiectivul de reducere a
emisiilor pentru 2030. În plus, au abordat lupta împotriva terorismului și extremismului violent.
 
Dezbaterea din plenul PE se va concentra pe aceste subiecte, dar și pe situația din Mediterana
de Est și pe relațiile cu Turcia.
 
Dezbatere: miercuri, 16 decembrie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei, într-o dezbatere comună privind CFM, statul de
drept și rezultatele summitului
 
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă despre dezbaterea PE înaintea summitului UE din 10-11 decembrie
(25.11.2020) (EN)
Comunicat de presă: Acord privind bugetul UE pe termen lung: PE obține 16 miliarde EUR în
plus pentru programe-cheie (10.11.2020)
Comunicat de presă: Legea europeană a climei: PE dorește să mărească la 60% obiectivul de
reducere a emisiilor pentru 2030 (11.09.2020)
Consiliul European, 10-11 decembrie 2020 - Puncte importante de pe ordinea de zi
Materiale foto, video şi audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92129/meps-call-on-eu-leaders-to-end-mff-deadlock-without-giving-in-on-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92129/meps-call-on-eu-leaders-to-end-mff-deadlock-without-giving-in-on-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://multimedia.europarl.europa.eu/


Relațiile UE-Regatul Unit: PE va evalua
negocierile privind viitorul parteneriat
 
Cele mai recente evoluții privind negocierile dintre UE și
Regatul Unit privind un viitor parteneriat după Brexit vor fi
dezbătute vineri dimineața, 18 decembrie. 
 
În funcție de rezultatul negocierilor, dezbaterea în plen ar putea fi  finalizată cu o rezoluție
supusă la vot în aceeași zi.
 
Parlamentul European urmărește îndeaproape negocierile prin intermediul Grupului său de
coordonare pentru Regatul Unit (UKCG).
 
Dezbatere: vineri, 18 decembrie
 
Vot: vineri, 18 decembrie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și ale Comisiei, urmate de o rezoluție
 
Mai multe informaţii
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Vaccinuri împotriva COVID-19: Deputaţii discută
o strategie care să asigure o distribuţie
echitabilă
 
O strategie UE pentru vaccinarea împotriva COVID-19 care
să răspundă provocărilor din şi din afara UE va fi dezbătută
miercuri de eurodeputaţi cu comisarul Stella Kyriakides. 
 
Dezvoltarea unui vaccin eficient şi sigur şi implementarea vaccinării la nivel mondial e probabil
singura cale pentru a pune capăt pandemiei de COVID-19. Cu acest scop, Comisia a propus o
Strategie UE privind vaccinurile împotriva COVID-19 și a prezentat etapele principale pentru a
pregăti în mod eficient strategiile de vaccinare și distribuirea vaccinurilor.
 
În dezbaterea de miercuri, se așteaptă ca eurodeputații să ceară o abordare la nivel european
pentru  a  asigura  accesul  la  vaccinuri  sigure  în  toată  Europa,  odată  ce  a  fost  acordată
autorizarea de punere pe piață în UE. De asemenea, este probabil  ca aceştia să dezbată
măsuri pentru a se asigura distribuția echitabilă și protecția categoriilor vulnerabile, precum și să
reitereze  necesitatea  transparenței  în  procesul  de  aprobare  și  negociere  a  accesului  la
vaccinurile  împotriva  COVID-19.
 
Este necesară o abordare globală a vaccinării
 
În rezoluția sa din 25 noiembrie, Parlamentul a salutat respingerea de către UE a abordărilor
naţionaliste privind vaccinul și a menţionat că UE joacă un rol de lider în facilitarea accesului
egal la vaccinuri  în întreaga lume. De asemenea, aceștia au solicitat ca UE și SUA să îşi
consolideze cooperarea și solidaritatea pe baza unei abordări bazate pe date științifice în lupta
comună împotriva COVID-19.
 
Context
 
Comisia a încheiat acorduri prealabile de achiziție cu mai multe companii farmaceutice pentru a
crea un portofoliu de potențiale vaccinuri împotriva COVID-19. Orice vaccin trebuie autorizat de
Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) în conformitate cu standardele de siguranță și
eficienţă. EMA a primit recent două solicitări de autorizare condiționată de punere pe piață
pentru  două vaccinuri  împotriva  COVID-19 și  este  de așteptat  să  finalizeze evaluările  în
următoarele  săptămâni.
 
Pe 22 septembrie,  Parlamentul  a organizat  o audiere publică cu tema „Cum să asigurăm
accesul la vaccinurile împotriva COVID-19 pentru cetățenii UE: studii clinice, provocări pentru
procesele de producție și distribuție”.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1903
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives


Dezbatere: miercuri, 16 decembrie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă PE în urma dezbaterii cu directorul executiv al Agențeia Europene pentru
Medicamente  (10.12.2020) (EN)
Comunicat de presă PE: „Vaccinurile COVID-19: eurodeputații caută răspunsuri din partea
reprezentanților industriei” (22.09.2020) (EN)
Comunicat de presă PE: „COVID-19: eurodeputații doresc vaccinuri sigure, transparență
deplină și asumarea responsabilității de către companii” (07.09.2020) (EN)
Comunicat de presă PE: „COVID-19 și politica externă: UE trebuie să își apere interesele și
valorile” (25.11.2020) (EN)
Comunicat de presă PE: „Strategia UE privind vaccinurile COVID-19 trebuie să garanteze
siguranța și accesibilitatea pentru toți” (22.06.2020) (EN)
Comunicat de presă (Comisia Europeană): ,,Coronavirus: Comisia prezintă etapele principale
pentru strategiile de vaccinare și desfășurarea eficace a vaccinurilor” (15.10.2020)
Site-ul Parlamentului European dedicat răspunsului la coronavirus
Site-ul Comisiei Europene dedicat răspunsului la coronavirus
Materiale foto, video şi audio gratuite despre pandemia de COVID-19
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93213/covid-19-meps-support-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93213/covid-19-meps-support-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86419/covid-19-meps-want-safe-vaccines-full-transparency-and-liability-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86419/covid-19-meps-want-safe-vaccines-full-transparency-and-liability-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1903
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1903
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_ro
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Vot final pentru asigurarea unei calități ridicate
a apei potabile și a reducerii deșeurilor din
plastic 
 
Eurodepuţatii vor vota marți acordul asupra directivei
privind apa potabilă și vor cere statelor membre printr-o
rezoluție joi să respecte legislația UE în vigoare privind
apa.
 
Noile norme legislative menite să ofere apă potabilă de înaltă calitate în întreaga UE urmează
să fie votate marți,  ca răspuns la solicitările a peste 1,8 milioane de europeni.  Aceștia au
semnat  prima  inițiativă  cetățenească  europeană  de  succes,  „Right2Water",  menită  să
îmbunătățească  accesul  la  apă  potabilă  sigură  pentru  toți  europenii.
 
Pentru ca oamenii să fie încurajați și să poată bea apă de la robinet mai degrabă decât apă
îmbuteliată, calitatea apei potabile va fi îmbunătățită prin înăsprirea limitelor maxime pentru
anumiți poluanți. Pentru a îmbunătăți accesul, statele membre ar trebui să încurajeze furnizarea
gratuită a apei în clădirile publice, iar pentru clienții restaurantelor, cantinelor și serviciilor de
catering, în mod gratuit sau contra unei taxe reduse.
 
Statele membre trebuie să respecte legislația UE privind apa
 
Deputații vor vota, de asemenea, joi o rezoluție privind punerea în aplicare a legislației UE în
domeniul apei. În proiectul de lege, aceștia avertizează că jumătate din corpurile de apă din UE
nu sunt încă în stare bună și că obiectivele directivei-cadru privind apa nu au fost încă atinse.
 
Context
 
Potrivit Comisiei Europene, un consum mai mic de apă îmbuteliată ar putea ajuta gospodăriile
din UE să economisească peste 600 de milioane EUR pe an. Dacă nivelul de încredere în apa
de la robinet se îmbunătățește, cetățenii pot contribui, de asemenea, la reducerea deșeurilor de
plastic cauzate de apa îmbuteliată, inclusiv a deșeurilor marine. Sticlele de plastic sunt unul
dintre cele mai des întâlnite articole din plastic de unică folosință găsite pe plajele europene.
 
Dezbatere: marți, 15 decembrie
 
Rezultatele voturilor: miercuri, 16 decembrie (directiva privind apa); joi, 17 decembrie (rezolutia)
 
Procedură: procedură legislativă ordinară (directiva privind apa potabilă); rezoluție fără caracter
legislativ
 

Şedinţe plenare

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000
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https://www.right2water.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_429
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_429


Mai multe informaţii
Comunicat de presă al PE: „Eurodeputații aprobă acordul privind apa de la robinet și solicită
respectarea legislației UE în domeniul apei" (1.12.2020) (EN)
Acord provizoriu privind "Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)” (EN)
Proiect de rezoluție privind legislația UE în domeniul apei
Fișă de procedură: Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92513/meps-approve-deal-on-tap-water-and-demand-that-eu-water-legislation-be-respected
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92513/meps-approve-deal-on-tap-water-and-demand-that-eu-water-legislation-be-respected
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2020/11-30/1198614EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0241_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/pop-up/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0332(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


REACT-EU: Resurse suplimentare pentru
abordarea impactului COVID-19 la nivel local
 
Eurodeputații vor aproba un pachet de 47.5 miliarde EUR
(REACT-EU) pentru a atenua efectele imediate ale crizei
provocate de pandemia de COVID-19 în regiunile UE. 
 
Banii vor fi puși la dispoziție în următorii doi ani prin intermediul fondurilor structurale ale UE.
Operațiunile care fac obiectul pachetului vor fi eligibile retroactiv începând cu 1 februarie 2020.
Țările UE vor putea utiliza aceste resurse suplimentare până la sfârșitul anului 2023. Investițiile
se vor concentra pe sectoarele cele mai afectate de consecințele economice ale pandemiei.
Detalii privind acordul politic la care au ajuns Parlamentul și Consiliul la 18 noiembrie sunt
disponibile aici.
 
Context
 
REACT-EU este o propunere a Comisiei de abordare a impactului economic al pandemiei, sub
forma  unei  modificări  a  Regulamentului  privind  dispozițiile  comune  care  reglementează
perioada de programare 2014-2020 a  politicii  de  coeziune.  Aceasta  urmează celor  două
propuneri anterioare referitoare la politica de coeziune, Inițiativa pentru investiții ca reacție la
coronavirus (CRII) și Inițiativa Plus pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII +), ambele
modificând  normele  privind  cheltuielile  regionale  pentru  a  facilita  redresarea.  Resursele
suplimentare REACT-EU vor proveni din instrumentul de redresare al Uniunii Europene (Next
Generation EU).
 
Cod de procedură: 2020/0101(COD)
 
Vot: marți, 15 decembrie
 
Procedură: procedura legislativă ordinară, acord în primă lectură
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă în urma acordului politic (18.11.2020) (EN)
Fișă de procedură
Profilul coraportoarei Constanze KREHL (S&D, Germania)
Profilul coraportorului Andrey NOVAKOV (PPE, Bulgaria)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R1303-20200718
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0441&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Schimbările climatice: cum se poate UE pregăti și
adapta
 
PE dorește să dea un impuls construirii unor societăți
rezistente la schimbările climatice prin viitoarea strategie
de adaptare a UE, într-o rezoluție care urmează să fie
supusă la vot joi. 
 
Ca parte a Pactului verde european, în 2021 se așteaptă o nouă strategie de adaptare din
partea Comisiei. Joi, Parlamentul va interpela Comisia cu privire la învățămintele desprinse din
strategia actuală. Aceștia vor adresa întrebări cu privire la răspunsul noii strategii în fața celor
mai recente dovezi științifice privind impactul schimbărilor climatice și la modul în care aceasta
va aborda deșertificarea și degradarea terenurilor.
 
Proiectul de rezoluție, care urmează să fie supus la vot joi, solicită să se pună din nou accentul
pe adaptare, pentru a reduce cât mai mult impactul negativ al schimbărilor climatice. Obiectivul
UE privind cheltuielile legate de climă ar trebui să contribuie atât la atenuarea schimbărilor
climatice, cât și la adaptare, afirmă eurodeputații, reamintind că lipsa de acțiune ar costa mult
mai mult. Proiectul de rezoluție subliniază, de asemenea, că numai infrastructura rezistentă la
schimbările climatice ar trebui să primească finanțare din partea UE.
 
Context
 
Agenția  Europeană de Mediu  (AEM) a  estimat  că fenomenele  meteorologice și  climatice
extreme au reprezentat pierderi monetare în valoare de 426 miliarde EUR în perioada 1980-
2017 în UE28.
 
Adaptarea înseamnă anticiparea efectelor  adverse ale schimbărilor  climatice și  luarea de
măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea la minimum a daunelor. Este dovedit că
măsurile  de adaptare timpurie,  bine planificate,  salvează mai  târziu  bani  și  vieți.  Întrucât
capacitatea de adaptare diferă de la o populație la alta, de la un sector economic la altul și de la
o  regiune  la  alta,  UE se  poate  asigura  că  regiunile  defavorizate  și  cele  mai  afectate  de
schimbările  climatice  sunt  capabile  să  ia  măsurile  necesare  pentru  adaptare.
 
Dezbatere: joi, 17 decembrie
 
Vot: joi, 17 decembrie
 
Procedură: întrebare cu solicitare de răspuns oral, cu rezoluție
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2


Mai multe informaţii
Întrebare cu solicitare de răspuns oral (10.09.2020)
Comunicat de presă: „Schimbările climatice: UE trebuie să fie mai bine pregătită pentru a se
putea adapta mai bine” (1.12.2020) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2020/09-10/1197721RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92514/climate-change-the-eu-needs-to-be-better-prepared-so-it-can-better-adapt
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92514/climate-change-the-eu-needs-to-be-better-prepared-so-it-can-better-adapt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Norme tranzitorii pentru finanțarea agriculturii
și ajutoare pentru producătorii de alimente 
 
PE va vota normele menite să faciliteze tranziția către
viitoarea politică agricolă a UE și să pună la dispoziție
ajutoare în valoare de 8 miliarde EUR pentru fermieri și
zonele rurale. 
 
Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au convenit asupra unui proiect de lege a UE care să
extindă aplicarea normelor existente privind politica agricolă comună (PAC) până la sfârșitul
anului  2022.  Astfel  se garantează continuarea plăților  către  fermieri  și  alți  beneficiari  din
domeniul  dezvoltării  rurale.  Mai  multe  informații  despre  normele  tranzitorii  ale  PAC sunt
disponibile  aici.
 
De asemenea, din acordul global fac parte normele recent convenite privind modalitățile în care
fermierii, producătorii de alimente și zonele rurale pot folosi ajutoarele pentru redresare după
criza provocată de pandemia de COVID-19. În valoare totală de 8 miliarde EUR, acestea pot fi
utilizate pentru a finanța redresarea rezilientă, sustenabilă și digitală, în următorii doi ani. Mai
multe informații despre pachetul de redresare al UE sunt disponibile aici.
 
Context
 
Proiectul de regulament este a doua propunere prezentată de Comisia Europeană pentru a
asigura o tranziție ușoară către PAC post-2022. Primul set de norme tranzitorii a fost aprobat de
Parlament în decembrie 2019.
 
Negocierile dintre Parlament și Consiliu privind forma finală a reformei politicii agricole a UE
după 2022 sunt în curs de desfășurare. Atât normele tranzitorii, cât și pachetul de reformă a
PAC sunt strâns legate de activitatea privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada
2021-2027.
 
Cod de procedură: 2019/0254 (COD)
 
Dezbatere: marți, 15 decembrie
 
Vot: miercuri, 16 decembrie
 
Procedură: procedura legislativă ordinară (codecizie), acord în prima lectură
 

Şedinţe plenare
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https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20201127IPR92642/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+transition-to-new-eu-farm-policy-deal-on-key-2021-2022-provisions-finalised
https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91135/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+covid-19-crisis-deal-to-speed-up-delivery-of-EU8bn-in-aid-to-farmers
https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20191218IPR69310/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+eu-farm-policy-meps-approve-first-transitional-rules-for-after-2019
https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89542/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+a-greener-fairer-and-more-robust-eu-farm-policy
https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89542/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+a-greener-fairer-and-more-robust-eu-farm-policy
https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20201019BKG89682/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+eu-farm-policy-reform-as-approved-by-meps
https://home.extranet.ep.europa.eu/news/en/press-room/20201019BKG89682/,DanaInfo=www.europarl.europa.eu,SSL+eu-farm-policy-reform-as-approved-by-meps


Mai multe informaţii
Proiect de raport
Comunicatul de presă privind votul în comisie (01.12.2020) (EN)
Profilul raportorului Elsi Katainen (RE, Finlanda)
Fișă de procedură
EP Research: Dispoziții tranzitorii pentru PAC după 2020
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0101_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201201IPR92812/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-back-deal-on-key-2021-2022-provisions
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/191693/ELSI_KATAINEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0254 (cod) & l = en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649383/EPRS_BRI(2020)649383_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Dezbatere asupra inițiativei cetățenești
europene ce promovează diversitatea
 
Parlamentul va discuta luni propunerile „Minority
Safepack” susținute de peste 1,1 milioane de europeni și
va vota asupra unei rezoluții joi.
 
Inițiativa propune nouă acțiuni pe care UE le-ar putea întreprinde pentru a proteja persoanele
aparținând minorităților naționale și lingvistice din UE și pentru a consolida diversitatea culturală
și lingvistică.
 
Eurodeputații se vor concentra asupra egalității și măsurilor de sprijin în domeniile politicii de
coeziune, finanțării UE și ajutoarelor de stat. Aceștia vor examina, de asemenea, modul în care
culturile minoritare pot fi conservate prin măsuri lingvistice favorabile incluziunii, o piață digitală
unică și prin adaptarea politicilor mass-media din domeniul geoblocării și protecției drepturilor
de autor.
 
Context
 
Inițiativa cetățenească europeană (ICE) oferă cetățenilor UE posibilitatea de a-și face auzită
vocea. Dacă mai mult  de un milion de cetățeni  din cel  puțin șapte state membre susțin o
inițiativă, Comisia Europeană trebuie să ia măsuri. Recenta audiere publică comună, în care
eurodeputații  din  diferite  comisii  au discutat  propunerile  cu organizatorii  acestei  inițiative
cetățenești europene, a fost prima audiere ICE care a avut loc la distanță. Parlamentul a avut
un rol esențial în 2019 în reformarea normelor ICE pentru a crește importanța rolului vocilor
cetățenilor și, din nou, în 2020, pentru a se asigura că pandemia COVID-19 nu va împiedica
inițiativele în curs și viitoare.
 
Cod deprocedură: 2020/2846 (RSP)
 
Dezbatere: luni, 14 decembrie
 
Vot: marți, 15 decembrie
 
Proceduri: rezoluție fără caracter legislativ
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http://www.minority-safepack.eu/#about
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89132/meps-discuss-potential-minority-protection-laws
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30743/parliament-makes-it-easier-to-organise-a-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82733/deadline-extension-for-european-citizens-initiatives-approved
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82733/deadline-extension-for-european-citizens-initiatives-approved
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2846(RSP)&l=en


Mai multe informaţii
Pagina web a Comisiei privind ICE „Minority Safepack”
Propuneri Minority Safepack
Sinteză tematică: publicații relevante ale Serviciului de cercetare al PE și Direcția Generală
pentru Politici Interne
Fișe tehnice ale PE: Inițiativa cetățenească europeană
Pagina web ICE
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.minority-safepack.eu/#about
https://www.fuen.org/assets/upload/editor/docs/doc_cM55mAFh_MSPI_Booklet_A4_v3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212000/ICE-MinoritySafepack-ThD.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212000/ICE-MinoritySafepack-ThD.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative/_ro
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Relațiile UE-Regatul Unit: reguli temporare pentru a permite continuarea conexiunii Eurotunel;
fișă de procedură; vot joi
 
Piețele financiare: Vot final privind o gestionare mai solidă a caselor de compensare; fișă de
procedură; proiect de rezoluție; vot
 
Sustenabilitatea: interesele întreprinderilor și ale societății trebuie să se alinieze; proiect de
raport privind guvernanța corporativă sustenabilă; vot luni
 
Protejarea europenilor împotriva terorismului și altor amenințări la adresa securității; dezbatere
miercuri, vot joi
 
Cererile de azil și returnarea migranților: eurodeputații descoperă lacune în regulile actuale;
dezbatere luni, vot joi
 
O tranziție justă - o nouă agendă pentru o piață a muncii sustenabilă și inclusivă, proiect de
raport; dezbatere luni, vot joi
 
UE trebuie să reducă decalajul dintre formarea profesională și învățământul general; dezbatere
luni, vot joi
 
Parlamentul dorește ca întreprinderile din UE să fie protejate împotriva sancțiunilor ilegale;
întrebare cu solicitare de răspuns oral; dezbatere luni
 
Redresarea post-COVID: eurodeputații prezintă planul de salvare a IMM-urilor; proiect de raport
; dezbatere luni, vot miercuri
 
Rezoluții privind drepturile omului și democrația; dezbatere și vot joi
 
Solicitarea unei formațiuni speciale a Consiliului privind egalitatea de gen; dezbatere și vot joi
 
Deliberări ale Comisiei pentru petiții; dezbatere și vot miercuri
 
Parteneriatul estic - evoluții recente; dezbatere cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate marți
 
Situația din Mozambic; dezbatere cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate marți
 
25 de ani pentru Procesul Barcelona / Vecinătatea sudică; dezbatere cu Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate marți
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=COM(2020)0782
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0365(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0365(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0242_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0240_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0240_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0233_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0233_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000060_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0237_RO.html


Anul European al Căilor Ferate 2021; vot luni
 
Încetarea derogărilor pentru abatoare; dezbatere luni
 
Modificări ale Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în
circumstanțe extraordinare; vot joi
 

Şedinţe plenare
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Rapoarte ale eurodeputaților români
 
.
 
Cooperarea dintre OLAF și noul Parchet European (revizuirea Regulamentului OLAF); raportor
Marian-Jean Marinescu (PPE, RO); fișă de procedură; dezbatere și vot final joi
 

Şedinţe plenare
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU/home

