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Vaccinurile împotriva COVID-19: Eurodeputații vor dezbate evoluțiile
recente 
Eurodeputații vor reitera necesitatea unei mai mari clarități și transparențe în ceea ce
privește contractele, autorizarea, disponibilitatea și distribuirea vaccinurilor împotriva
COVID-19. 
 
 
Protestele din Washington: Eurodeputații vor dezbate situația
politică din Statele Unite 
Miercuri dimineață, Parlamentul va dezbate violențele recente asupra Congresului
SUA și inaugurarea lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA. 
 
 
Eurodeputații vor dezbate prioritățile Președinției portugheze a
Consiliului 
Miercuri dimineață, eurodeputații și prim-ministrul Portugaliei, António Costa, vor
discuta programul președinției semestriale a Consiliului UE. 
 
 
Eurodeputații își vor prezenta planurile de promovare a egalității de
gen 
În cadrul unei dezbateri comune și votului a trei rezoluții joi, PE va propune o serie de
măsuri menite să consolideze egalitatea de gen și să protejeze mai bine drepturile
femeilor. 
 
 
Eurodeputații vor pleda pentru „dreptul de a se deconecta” la nivelul
UE 
Parlamentul urmează să solicite o lege a UE care să acorde dreptul de a se deconecta
digital de la locul de muncă fără consecințe. 
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
 
 
Rapoarte ale eurodeputaților români 
.
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Vaccinurile împotriva COVID-19: Eurodeputații
vor dezbate evoluțiile recente
 
Eurodeputații vor reitera necesitatea unei mai mari clarități
și transparențe în ceea ce privește contractele, autorizarea,
disponibilitatea și distribuirea vaccinurilor împotriva
COVID-19. 
 
În cadrul dezbaterii în plen de marți dimineață la ora locală 8.30 (9.30 ora României), este de
așteptat  ca eurodeputații  să solicite clarificări  suplimentare cu privire la situația actuală a
strategiei  UE privind vaccinurile împotriva COVID-19, lansată de Comisie în iunie 2020.
 
Într-un schimb de opinii recent cu Comisia, eurodeputați din cadrul Comisiei pentru mediu,
sănătate  publică  și  siguranță  alimentară  au  acuzat  lipsa  de  transparență  ce  a  alimentat
incertitudinea  și  dezinformarea  cu  privire  la  vaccinarea  împotriva  COVID-19  în  Europa.
 
Context
 
La 22 septembrie 2020, Parlamentul a organizat o audiere publică pe tema „Modalități  de
asigurare  a  accesului  cetățenilor  UE  la  vaccinurile  împotriva  COVID-19:  studiile  clinice,
producția și provocările legate de distribuție”. În cursul sesiunii plenare din decembrie 2020,
Parlamentul și-a exprimat sprijinul pentru autorizarea rapidă a vaccinurilor sigure, iar la 12
ianuarie 2021, eurodeputații au interpelat Comisia cu privire la cele mai recente evoluții în ceea
ce privește vaccinurile împotriva COVID-19.
 
Dezbatere: marți, 19 ianuarie
 
Procedură: dezbatere pe subiect de actualitate
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă (ENVI): „Vaccinurile împotriva COVID-19: eurodeputații solicită mai multă
claritate și transparență” (12.01.2021) (EN)
Comunicat de presă (sesiune plenară): „Vaccinurile împotriva COVID-19: Parlamentul sprijină
autorizarea rapidă a vaccinurilor sigure” (16.12.2020) ‘EN)

EMA: „Vaccinuri împotriva COVID-19: dezvoltare, evaluare, aprobare și monitorizare” (EN)

Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1103
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Protestele din Washington: Eurodeputații vor
dezbate situația politică din Statele Unite
 
Miercuri dimineață, Parlamentul va dezbate violențele
recente asupra Congresului SUA și inaugurarea lui Joe
Biden în funcția de președinte al SUA. 
 
În cadrul unei dezbateri care va avea loc la ora locală 8.30 (9.30 ora României), eurodeputații
vor comenta protestele ce au avut loc la Capitoliul din Washington, o încercare a unora dintre
susținătorii  extrem de duri  ai  lui  Donald  Trump de a  răsturna înfrângerea sa în  alegerile
prezidențiale din 2020 și de a împiedica oficializarea victoriei președintelui ales, Joe Biden.
 
Aceștia  vor  discuta,  de  asemenea,  despre  inaugurarea  lui  Joe  Biden  în  calitate  de  nou
președinte al SUA, despre viitoarele relații UE-SUA și despre evoluțiile legate de procedurile de
punere sub acuzare împotriva președintelui Trump pentru rolul său în incitarea la violențele
recente.
 
Context
 
Mandatul lui Donald Trump se încheie la 20 ianuarie, când Joe Biden va depune jurământul.
 
Dezbatere: miercuri, 20 ianuarie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei
 
Mai multe informaţii
Declarație de presă: „Relațiile UE-SUA: membrii deplâng violențele recente de la Capitoliu”
(07.01.2021) (EN)
Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu SUA
Materiale foto, video şi audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210107IPR95107/eu-us-relations-members-deplore-the-recent-violence-on-capitol-hill
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210107IPR95107/eu-us-relations-members-deplore-the-recent-violence-on-capitol-hill
http://www.europarl.europa.eu/delegations/ro/d-us/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Eurodeputații vor dezbate prioritățile
Președinției portugheze a Consiliului
 
Miercuri dimineață, eurodeputații și prim-ministrul
Portugaliei, António Costa, vor discuta programul
președinției semestriale a Consiliului UE. 
 
Președinția portugheză se va concentra pe abordarea dimensiunii  sociale a pandemiei de
COVID-19 și pe realizarea unei tranziții  climatice și digitale bazate pe incluziune.
 
În scopul consolidării modelului social european, Președinția a anunțat noi eforturi de punere în
aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special prin organizarea Summitului social
de la Porto în luna mai.
 
Adoptarea primei  legi  europene a climei,  continuarea negocierilor  privind reforma politicii
agricole comune și noul Pact privind migrația și azilul, precum și relațiile UE cu Africa și America
Latină vor fi prioritare pe ordinea de zi. Lisabona intenționează, de asemenea, să avanseze în
ceea ce privește acordul comercial UE-Mercosur, convenit în iunie 2019, dar care nu a fost încă
ratificat.
 
Dezbatere: miercuri, 20 ianuarie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei
 
Mai multe informaţii
Pagina web a Președinției portugheze (EN)
Prioritățile Președinției portugheze (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640138/EPRS_BRI(2019)640138_EN.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/portuguese-presidency_17004_pk


Eurodeputații își vor prezenta planurile de
promovare a egalității de gen
 
În cadrul unei dezbateri comune și votului a trei rezoluții
joi, PE va propune o serie de măsuri menite să consolideze
egalitatea de gen și să protejeze mai bine drepturile
femeilor. 
 
Eurodeputații vor examina mai întâi impactul pandemiei de COVID-19 asupra femeilor și vor
prezenta modalități de a le proteja drepturile în timpul crizei și după aceasta. Având în vedere
creșterea violenței domestice în timpul izolării, Parlamentul va solicita crearea unor sisteme
flexibile de avertizare de urgență și a unor noi servicii care să ajute femeile să contacteze poliția
direct prin telefon, e-mail și mesaj scris.
 
Întrucât criza afectează în mod disproporționat femeile din punct de vedere economic, este de
așteptat ca eurodeputații să îndemne țările UE să se concentreze mai mult pe egalitatea de gen
în planurile lor naționale de redresare și reziliență.
 
Strategia privind egalitatea de gen: contribuția Parlamentului
 
În cadrul dezbaterii și al vot cu privire la Strategia UE privind egalitatea de gen 2020-2025,
prezentată  în  martie  2020  de  către  Comisie,  eurodeputații  vor  solicita  probabil  măsuri
suplimentare, cum ar fi o directivă-cadru a UE pentru combaterea tuturor formelor de violență
bazată pe gen, un plan de acțiune ambițios pentru eliminarea diferențelor de remunerare între
femei și bărbați, stabilind obiective clare pentru statele membre, precum și creșterea salariilor și
a  condițiilor  de muncă în  sectoarele  puternic  dominate  de femei,  cum ar  fi  îngrijirea  sau
sănătatea. De asemenea, se așteaptă ca aceștia să își exprime profunda îngrijorare cu privire la
regresul drepturilor femeilor în unele țări ale UE și să solicite o monitorizare continuă și un
sistem de avertizare pentru a evidenția situațiile în care drepturile sunt încălcate.
 
Combaterea decalajului digital dintre femei și bărbați
 
Pentru a spori incluziunea digitală a femeilor, care reprezintă în prezent doar 17% din cele 1.3
milioane  de  studenți  din  sectorul  tehnologiilor  informației  și  comunicațiilor  (TIC)  din  UE,
eurodeputații urmează să solicite programe de mentorat cu modele feminine în domeniul TIC la
toate nivelurile de educație. Formarea pe tot parcursul vieții ar facilita tranziția profesională a
femeilor către funcții legate de TIC, susțin eurodeputații, solicitând totodată fonduri UE pentru
finanțarea proiectelor conduse de femei în sectorul digital.
 
Coduri de procedură: 2020/2121(INI), 2019/2169(INI), 2019/2168(INI) 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_358


Dezbatere și vot: joi, 21 ianuarie
 
Procedură: rezoluții fără caracter legislativ
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură - COVID-19
Fișă de procedură - Strategia privind egalitatea de gen
Fișă de procedură - Decalajul digital
Profilul raportoarei Frances Fitzgerald (PPE, Irlanda) - COVID-19

Profilul raportoarei Maria Noichl (S&D, Germania) - Strategia privind egalitatea de gen
Profilul raportoarei Maria da Graça Carvalho (PPE, Portugalia) - Decalajul digital
Comunicat de presă - COVID-19: Stoparea creșterii violenței domestice în timpul izolării
(07.04.2020) (EN)
EIGE - COVID-19 și egalitatea de gen (EN)
Comunicat de presă - Sunt necesare măsuri ambițioase pentru a asigura egalitatea de
remunerare a femeilor, afirmă eurodeputații (30.01.2020) (EN)
Declarație - O cale lungă de parcurs pentru realizarea egalității de gen în toate țările UE
(29.10.2020) (EN)
EP Research - Sinteză tematică: Egalitatea de gen: O evaluare în curs (octombrie 2020) (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2121(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2169(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2168(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197720/FRANCES_FITZGERALD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197720/FRANCES_FITZGERALD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124836/MARIA_NOICHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96867/MARIA+DA+GRACA_CARVALHO/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71208/ambitious-measures-needed-to-ensure-equal-pay-for-women-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71208/ambitious-measures-needed-to-ensure-equal-pay-for-women-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201029IPR90417/still-a-long-way-to-go-to-achieve-gender-equality-in-all-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201029IPR90417/still-a-long-way-to-go-to-achieve-gender-equality-in-all-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Eurodeputații vor pleda pentru „dreptul de a se
deconecta” la nivelul UE
 
Parlamentul urmează să solicite o lege a UE care să acorde
dreptul de a se deconecta digital de la locul de muncă fără
consecințe. 
 
Eurodeputații consideră că dreptul de a se deconecta este un drept fundamental care să le
permită lucrătorilor să nu fie nevoiți se implice în sarcini profesionale și apeluri telefonice, e-
mailuri și alte mesaje electronice în afara timpului lor de lucru, inclusiv vacanțe și alte forme de
concediu. Prin urmare, aceștia încurajează statele membre să ia toate măsurile necesare care
să le permită lucrătorilor să își exercite acest drept, inclusiv prin intermediul unor acorduri
colective între partenerii sociali. Trebuie garantată o protecție adecvată împotriva victimizării și a
altor repercusiuni negative pentru cei care își invocă dreptul de a se deconecta, insistă aceștia.
 
Întrucât dreptul de a se deconecta nu este în prezent consacrat în mod oficial în legislația UE,
Parlamentul va solicita Comisiei să prezinte un act juridic privind dreptul de a se deconecta. O
propunere pentru o astfel de directivă este adăugată ca anexă la raportul dezbătut miercuri și
votat joi.
 
Cod de procedură: 2019/2181(INL)
 
Dezbatere: miercuri, 20 ianuarie
 
Rezultatele votului: joi, 21 ianuarie
 
Procedure: inițiativă legislativă
 
Mai multe informaţii
Proiect de raport privind „dreptul de a se deconecta”
Proiect de recomandare privind conținutul propunerii legislative solicitate
Comunicat de presă privind votul în comisie (02.12.2020) (EN)
Profilul raportorului Alex AGIUS SALIBA (S&D, Malta)
Fișă de procedură
EP Research: dreptul de a se deconecta
Document de lucru Eurofound privind dreptul de a se deconecta în 27 state membre (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2181(INL)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0246_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0246_RO.html#title2
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92512/meps-call-for-an-eu-wide-right-to-disconnect
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2181(INL)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef20019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Orientări pentru utilizarea inteligenței artificiale în sectoarul militar și cel civil; proiect de raport;
rezultatele votului miercuri
 
Eurodeputații vor insita pentru măsuri mai stricte de combatere a paradisurilor fiscale; întrebare
cu solicitare de răspuns oral; dezbatere miercuri, rezultatele votului joi
 
Consolidarea  competențelor  UE  în  ceea  ce  privește  litigiile  comerciale;  dezbatere  luni,
rezultatele  votului  marți
 
Politica externă: UE trebuie să promoveze o ordine internațională bazată pe norme; dezbatere
marți, rezultatetele votului miercuri
 
Drepturile omului și COVID-19: eurodeputații condamnă măsurile luate de regimurile autoritare;
proiect de raport; dezbateri marți și joi; rezultatele votului miercuri și joi
 
Conectivitatea globală: UE are nevoie de o infrastructură fizică și digitală mai bună; proiect de
raport referitor la conectivitate și relațiile UE-Asia; dezbatere marți, rezultatele votului joi
 
Refugiații și migranții la frontierele externe ale UE; dezbatere marți
 
Abordarea crizei sociale și de ocupare a forței de muncă în cadrul noului CFM și al planului de
redresare; dezbatere miercuri, rezultatele votului joi
 
Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți; proiect de rezoluție; dezbatere
miercuri, rezultatele votului joi
 
Eurodeputații pledează pentru un angajament mai ferm în vederea finalizării rețelei de transport
la nivelul UE; dezbatere marți, rezultatele votului miercuri
 
Auditorii europeni și eurodeputații vor evalua implementarea bugetului UE; dezbatere luni, vot în
sesiunea plenară din aprilie (de confirmat)
 
Eurodeputații doresc îmbunătățirea liberei circulații a serviciilor; proiect de rezoluție; dezbatere
luni, rezultatele votului miercuri
 
Deputații vor vota cu privire la încetarea planificată a indicilor de referință în sectorul piețelor
fiscale; proiect de raport; rezultatele votului marți
 
Mandatul  european de arestare: eurodeputații  examinează rezultatele utilizării  acestuia și
posibilele îmbunătățiri;  dezbatere luni,  rezultatele votului  miercuri
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0001_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000082_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000082_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0259_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0269_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0269_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0247_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0250_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0227_RO.html


Ajutor european pentru Croația în urma cutremurelor devastatoare; dezbatere și vot joi
 
Venezuela: eurodeputații vor trece în revistă tulburările politice continue din țară; dezbatere
marți, rezultatele votului joi
 
Crearea  unei  moșteniri  politice  efective  pentru  Anul  european  al  patrimoniului  cultural;
dezbatere  luni,  rezultatele  votului  miercuri
 
Mai mult pește în mări - Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției
maxime sustenabile (MSY), inclusiv zone de refacere a stocurilor și zone marine protejate;
dezbatere luni, rezultatele votului joi
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Rapoarte ale eurodeputaților români
 
.
 
Redresarea post-COVID-19: euroeputații  vor vota instrumentul de sprijin tehnic; proiect de
raport;  raportori:  Alexandra Geese (PPE,  Austria),  Othmar Karas (Verzi/EFA,  Germania),
Dragoș Pîslaru (Renew Europe,  România);  dezbatere luni,  rezultatele  votului  marți
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0173_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0173_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197663/DRAGOS_PISLARU/home

