
 

Newsletter, sesiune plenară
Bruxelles, 14-17 septembrie 2020
 
Starea Uniunii Europene: Ursula von der Leyen se va adresa
Parlamentului 
În contextul pandemiei de COVID-19 și a crizei economice, eurodeputații vor trece în
revistă realizările obținute până în prezent de Comisia condusă de von der Leyen. 
 
 
Vot asupra resurselor proprii: PE va deschide calea implementării
planului de redresare 
Eurodeputații urmează să accelereze procedura care va permite UE să împrumute 750
miliarde EUR pentru planul de redresare „Next Generation EU”. 
 
 
Eurodeputații vor vota asupra îmbunătățirii capacității UE de
protecție civilă post-2020  
PE va solicita consolidarea mecanismului de protecție civilă al UE, astfel încât Uniunea
să poată răspunde mai bine situațiilor de urgență de mari dimensiuni, precum COVID-
19. 
 
 
Fonduri UE: sprijin pentru regiunile cele mai afectate de tranziția
energetică 
Eurodeputații vor adopta poziția Parlamentului în negocierile cu Consiliul asupra
instituirii Fondului pentru o tranziție justă pentru a atenua impactul social al economiei
verzi
 
 
COVID-19: Armonizarea procedurilor de testare și de clasificare a
riscurilor în statele UE  
PE va dezbate lipsa de coordonare în contextul COVID-19 în ceea ce privește
evaluările medicale, clasificarea riscurilor și consecințele sale asupra spațiului
Schengen. 
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
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Mai multe informaţii
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Starea Uniunii Europene: Ursula von der Leyen se
va adresa Parlamentului
 
În contextul pandemiei de COVID-19 și a crizei economice,
eurodeputații vor trece în revistă realizările obținute până
în prezent de Comisia condusă de von der Leyen. 
 
În prima sa dezbatere privind starea Uniunii Europene, cu începere de la ora locală 9:15 în
dimineața zilei de miercuri (10:15 ora României), Ursula van der Leyen va prezenta activitatea
Comisiei pentru a atenua criza economică și sanitară provocată de COVID-19 și va prezenta
viziunea sa privind redresarea economică, lupta împotriva schimbărilor climatice și situația din
vecinătatea Europei.
 
Liderii grupurilor politice vor evalua activitatea Comisiei și își vor exprima opiniile cu privire la
prioritățile Comisiei pentru 2021.
 
Un  eveniment  în  direct  de  două  ore  va  avea  loc  în  ajunul  dezbaterii  în  plen,  marți,  15
septembrie, începând cu ora locală 16:00 (17:00 ora României). Vicepreședintele PE Othmar
Karas, precum și mai mulți  președinți  ai comisiilor vor discuta despre prioritățile UE și vor
răspunde la întrebările și ideile cetățenilor și ale societății civile. Peste 150 de evenimente au
loc, de asemenea, în statele membre. Mai multe informații  sunt disponibile pe site-ul stării
Uniunii Europene.
 
Context
 
Dezbaterea privind starea Uniunii Europene reprezintă un moment-cheie pentru a demonstra
responsabilitatea  Comisiei  Europene față  de  reprezentanții  UE aleși  în  mod democratic.
Discuțiile  se concentrează asupra unor  aspecte importante precum redresarea socială și
economică,  schimbările  climatice,  șomajul  în  rândul  tinerilor  și  migrația.
 
Acest eveniment anual este semnificativ pentru a promova o Uniune mai transparentă și mai
democratică.  Reprezintă  o  oportunitate  de  a  aduce Uniunea Europeană mai  aproape de
cetățenii  săi,  evidențiind  principalele  puncte  de acțiune și  provocările  din  anul  respectiv.
Drepturile cetățenilor și  procesul democratic stau la baza acestei dezbateri  plenare unice.
 
Prima dezbatere privind starea Uniunii a avut loc la Strasbourg la 7 septembrie 2010, alături de
președintele Comisiei în acel moment, José Manuel Barroso.
 
Dezbatere: miercuri, 16 septembrie
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/ro/program/
https://www.europarl.europa.eu/soteu/ro/program/


Mai multe informaţii
Informare de presă (disponibilă începând cu 11.09.2020) (EN)
Starea Uniunii Europene program, evenimente și transmisie în direct
Despre discursul privind starea Uniunii – drumul pe care vom merge în anul care vine
(Comisia Europeană)
Videoclip (Comisia Europeană)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/ro/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_ro
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Vot asupra resurselor proprii: PE va deschide
calea implementării planului de redresare
 
Eurodeputații urmează să accelereze procedura care va
permite UE să împrumute 750 miliarde EUR pentru planul
de redresare „Next Generation EU”. 
 
Eurodeputații au lansat o procedură accelerată și vor vota deja în timpul sesiunii plenare din
septembrie avizul legislativ referitor la decizia privind resursele proprii. Acest vot va elimina o
barieră importantă și va accelera procedura de punere în aplicare a acestei legi esențiale a UE,
permițând Comisiei  să obțină 750 miliarde EUR de pe piețele financiare pentru fondul  de
redresare.
 
Votul de miercuri va permite Consiliului UE să adopte rapid decizia privind resursele proprii și să
înceapă procesul de ratificare în cele 27 de țări din UE, astfel încât planul de redresare să poată
fi lansat cât mai curând posibil.
 
Mai multe informații sunt disponibile în proiectul de raport elaborat de către raportorii José
Manuel Fernandes (PPE, Portugalia) și Valérie Hrier (Renew Europe, Franța).
 
Context
 
Votul Parlamentului cu privire la avizul legislativ reprezintă o etapă esențială care va permite
adoptarea de către Consiliu a deciziei privind resursele proprii  și care va fi transmisă spre
ratificare parlamentelor celor 27 de state membre. Decizia privind resursele proprii este temeiul
juridic care asigură sursele de venituri din bugetul UE.
 
În plus, noua decizie va constitui temeiul juridic care va permite ca fondurile să fie împrumutate
de pe piețele  financiare pentru a finanța instrumentul  de redresare a UE din cadrul  Next
Generation  EU.  Consiliul  adoptă  decizia  în  unanimitate,  după consultarea  Parlamentului
European. Înainte de intrarea în vigoare, prevăzută pentru ianuarie 2021, împreună cu noul
cadru  financiar  multianual,  decizia  privind  resursele  proprii  trebuie  să  fie  ratificată  de
parlamentele  tuturor  statelor  membre.
 
Cod de procedură: 2018/0135(CNS)
 
Dezbatere: luni, 14 septembrie
 
Vot: miercuri, 16 septembrie
 
Procedură: consultare
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_RO.html#title2


Mai multe informaţii
Proiect de raport privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene
Comunicat de presă: Veniturile UE: Eurodeputații solicită un calendar obligatoriu din punct de
vedere juridic pentru noi resurse proprii (01.09.2020) (EN)
Fișă de procedură
Comunicat de presă: Viitorul finanțelor UE și al redresării: rolul Parlamentului și urmatorii pași
(22.07.2020) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Eurodeputații vor vota asupra îmbunătățirii
capacității UE de protecție civilă post-2020 
 
PE va solicita consolidarea mecanismului de protecție
civilă al UE, astfel încât Uniunea să poată răspunde mai
bine situațiilor de urgență de mari dimensiuni, precum
COVID-19. 
 
Mecanismul de protecție civilă al UE a sprijinit cu succes statele membre pentru a salva vieți,
inclusiv în timpul crizei COVID-19. Cu toate acestea, pandemia a arătat, de asemenea, că,
atunci când mai multe state membre sunt afectate simultan de aceeași situație de urgență,
modul actual de gestionare a crizei este limitat. Prin urmare, eurodeputații vor vota în favoarea
consolidării rolului UE prin intermediul rescEU, pentru a se asigura că statele membre nu sunt
lăsate să se bazeze doar pe propriile resurse și pe sprijinul voluntar atunci când se confruntă cu
astfel  de situații  de urgență. În cadrul  negocierilor  în curs privind bugetul  UE și  fondul de
redresare, Parlamentul a sprijinit creșterea semnificativă a bugetului alocat propus de Comisie.
 
În urma dezbaterii de luni, propunerea va fi supusă la vot miercuri.
 
Context
 
Mecanismul de protecție civilă, instituit în 2013, a avut inițial scopul de a consolida cooperarea
în vederea îmbunătățirii prevenirii, pregătirii și răspunsului în caz de dezastre. Atunci când
amploarea unei situații de urgență depășește capacitatea unei țări de a răspunde, aceasta
poate solicita asistență voluntară din partea altor țări prin intermediul mecanismului.
 
În 2019, a fost creat rescEU pentru a permite UE să acorde asistență directă statelor membre
afectate de dezastre, atunci când capacitățile naționale sunt suprasolicitate. Aeronavele și
elicopterele sale pentru stingerea incendiilor au sprijinit statele membre să salveze vieți în urma
cutremurelor, a furtunilor, a inundațiilor și a incendiilor forestiere și au ajutat la evacuarea
cetățenilor UE — inclusiv evacuarea a peste 75.000 de cetățeni ai UE în timpul actualei crize
COVID-19. Echipamente medicale precum ventilatoare, echipamente individuale de protecție,
medicamente și materiale de laborator au fost furnizate prin intermediul rescEU pentru a sprijini
serviciile naționale de sănătate în timpul pandemiei.
 
Cod de procedură: 2019/0070(COD) 
 
Dezbatere: luni, 14 septembrie 
 
Vot: miercuri, 16 septembrie
 
Procedură: procedură legislativă ordinară
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome


Mai multe informaţii
Proiect de raport privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
Raportor Nikos ANDROULAKIS (S&D, Grecia)
Fișă de procedură
Propunerea modificată a Comisiei privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(02.06.2020)
Comunicat de presă: Acordul pe bugetul UE 2021-2027 trebuie îmbunătăţit pentru a fi acceptat
de PE (23.07.2020)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200722IPR83804/acordul-pe-bugetul-ue-2021-2027-trebuie-imbunatatit-pentru-a-fi-acceptat-de-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200722IPR83804/acordul-pe-bugetul-ue-2021-2027-trebuie-imbunatatit-pentru-a-fi-acceptat-de-pe
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Fonduri UE: sprijin pentru regiunile cele mai
afectate de tranziția energetică
 
Eurodeputații vor adopta poziția Parlamentului în
negocierile cu Consiliul asupra instituirii Fondului pentru o
tranziție justă pentru a atenua impactul social al economiei
verzi
 
Principalele  aspecte  subliniate  în  proiectul  de  raport  includ  crearea  unui  „mecanism de
recompensare ecologică”, propunerea privind o rată de cofinanțare de până la 85% din costurile
pentru proiectele eligibile în întreaga UE, transferul voluntar al resurselor de la alte fonduri de
coeziune, precum și extinderea domeniului de aplicare a fondului.
 
Pentru a se asigura că negocierile cu Consiliul pot începe cât mai curând posibil, Comisia
pentru dezvoltare regională a solicitat ca atât proiectul de raport, cât și mandatul de negociere
să fie supuse direct votului în plen al PE. În conformitate cu articolul 71 din Regulamentul de
procedură, în cazul în care Parlamentul, în ansamblul său, ar respinge decizia unei comisii de a
iniția negocieri, raportul ar putea fi votat doar în cursul următoarei sesiuni plenare, amânând
astfel negocierile dintre Parlament, Consiliu și Comisie.
 
Context
 
La 14 ianuarie 2020, Comisia a publicat o propunere legislativă privind Fondul pentru o tranziție
justă, cu scopul de a ajuta regiunile cele mai afectate să atenueze impactul socioeconomic al
tranziției - o primă propunere legislativă de punere în aplicare a priorităților stabilite în Pactul
verde  european.  La  sfârșitul  lunii  mai  2020,  Comisia  a  propus  o  creștere  substanțială  a
resurselor  fondului,  într-o  propunere  modificată.
 
Cod de procedură: 2020/0006(COD) 
 
Vot: pe amendamente: marți, 15 septembrie; vot final: miercuri, 16 septembrie; rezultatul votului
final: joi, 17 septembrie, ora locală 8:30
 
Procedură: procedură legislativă ordinară, prima lectură
 
Mai multe informaţii
Proiect de raport
Comunicat de presă: Tranziția justă în regiunile UE - sprijin pentru oameni, economie și mediu
(08.07.2020) (EN)
Raportor Manolis KEFALOGIANNIS (PPE, Grecia)
Fișă de procedură
EP Research - Fondul pentru o tranziție justă (03.07.2020) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM%3A2020%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM%3A2020%3A460%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: Armonizarea procedurilor de testare și
de clasificare a riscurilor în statele UE 
 
PE va dezbate lipsa de coordonare în contextul COVID-19
în ceea ce privește evaluările medicale, clasificarea
riscurilor și consecințele sale asupra spațiului Schengen. 
 
Eurodeputații vor evidenția faptul că tendința actuală din multe state membre de a desemna alte
țări ale UE ca „zone roșii” și de a închide frontierele trebuie să fie înlocuită cu o abordare
comună la nivelul UE.
 
Eurodeputații  vor  aborda,  de asemenea,  lipsa unor standarde comune de contabilizare a
cazurilor de COVID-19 și vor solicita proceduri de testare armonizate. Frecvențele de testare
din statele membre ale UE variază în prezent de la 173 la 6.000 raportate la 100.000 de
persoane pe săptămână.
 
Dezbaterea va avea loc marți, între 14.30 și 15.30 ora locală (15.30-16.30 ora României). O
rezoluție va fi supusă la vot joi.
 
Dezbatere: marți, 15 septembrie
 
Vote: joi, 17 septembrie
 
Procedură: rezoluție non-legislativă 
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Ar trebui ca statele membre să armonizeze procedurile de testare și
frecventa testelor (02.09.2020) (EN)
ECDC: Situația COVID-19 actualizată pentru UE/ Spațiul Economic European și Regatul Unit
(EN)
Parlamentul European: răspunsul UE la coronavirus
Comunicat de presă: Eurodeputații solicită restabilirea rapidă și completă a liberei circulații
transfrontaliere (19.06.2020)
Platforma Re-open-EU cu informații actualizate despre călătoriile în toate statele membre
Comunicat de presă (Comisia Europeană): Coronavirus: Comisia propune o mai mare claritate
și previzibilitate cu privire la măsurile de restrângere a liberei circulații în Uniunea Europeană
(4.09.2020)
Comunicat de presă (Comisia Europeană): COVID-19: Comisia instituie un răspuns coordonat
la nivel european pentru a contracara impactul economic al coronavirusului (13.03.2020)
Materiale audio, video și fotografice gratuite (COVID-19)

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

10 I 12

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200615IPR81222/pe-restabilirea-rapida-si-completa-a-liberei-circulatii-transfrontaliere
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200615IPR81222/pe-restabilirea-rapida-si-completa-a-liberei-circulatii-transfrontaliere
https://reopen.europa.eu/ro/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Eurodeputații solicită sprijin pentru redresarea sectorului cultural, grav afectat de criză; proiect
de rezoluție; vot joi
 
PE va discuta modalități de prevenire pe viitor a penuriei de medicamente - proiect de rezoluție;
vot joi
 
Eurodeputații doresc ca emisiile autovehiculelor să respecte limitele UE în condiții reale de
conducere - fișă de procedură; vot miercuri
 
Parlamentul va vota asupra reducerii  emisiilor de diozid de carbon provovate de industria
transportului  maritim - fișă de procedură; dezbatere luni,  vot miercuri
 
Pactul  verde  european:  eurodeputații  propun măsuri  pentru  accelerarea  luptei  împotriva
defrișărilor  la  nivel  mondial  -  fișă  de  procedură;  vot  marți
 
Parlamentul va solicita acțiuni pentru abordarea poluării  farmaceutice - fișă de procedură;
dezbatere luni,  vot joi
 
Tabăra de refugiați Moria: eurodeputații vor solicita un răspuns urgent al UE - dezbatere joi
 
Statul de drept și drepturile fundamentale în Polonia: îngrijorarea PE crește - dezbatere luni, vot
joi
 
Eurodeputații  vor discuta tensiunile din estul  Mediteranei cu Înaltul  Reprezentant Borrell  -
dezbatere marți,  vot joi
 
Politică externă - dezbateri asupra situației din Rusia, Bielorusia și Liban; dezbateri marți, voturi
joi (rezoluții Rusia și Bielorusia)
 
Regulile UE privind exportul de armament: eurodeputații vor solicita o mai mare transparență -
proiect de rezoluție; dezbatere luni, vot miercuri
 
Parlamentul va evalua situația relațiilor UE-Georgia - proiect de rezoluție; dezbatere luni, vot
miercuri
 
Rezoluții privind drepturile omului și democrația - dezbatere și vot joi
 
Exploatarea sexuală si abuzul față de copii - declarații ale Consiliului și Comisiei, joi
 
Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+, Europa creativă
și Corpului european de solidaritate - vot luni
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-submitted.html?tabType=motions
https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-submitted.html?tabType=motions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0017(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2156(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0137_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0136_RO.html


Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE - vot joi
 
Combaterea atitudinilor negative asupra etnicilor romi în Europa - proiect de raport, vot joi
 
Măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 - vot asupra
procedurii  de urgență luni, vot asupra proiectului de regulament joi
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0147_RO.html

