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Polonia: provocări la adresa ordinii juridice a UE și a valorilor
europene 
Parlamentul va dezbate recenta hotărâre a tribunalului constituțional al Poloniei cu
premierul polonez Mateusz Morawiecki și cu președinta Comisiei Europene Ursula von
der Leyen.
 
 
Parlamentul va solicita să se ia măsuri în urma scandalului „Pandora
Papers” 
Eurodeputații se vor exprima asupra măsurilor urgente pentru a elimina lacunele care
au permis evitarea a obligațiilor fiscale, descoperită în cadrul anchetei privind „Pandora
Papers”.
 
 
Schimbările climatice: PE va solicita un rezultat ambițios în cadrul
COP26 
Înainte de COP26 de la Glasgow, PE va face presiuni pentru accelerarea acțiunilor de
combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial și pentru ca UE să rămână lider
mondial în domeniu. 
 
 
De la fermă la consumator: PE va aproba o nouă strategie pentru
alimente mai durabile  
PE va prezenta planuri privind modul în care Europa poate produce alimente mai
sănătoase,
 
 
Schimbările climatice: PE va solicita obiective obligatorii de
reducere a emisiilor de metan  
PE va dezbate o strategie UE de reducere a emisiilor de metan și va vota o rezoluție
ce propune măsuri pentru atingerea obiectivelor în materie de climă și îmbunătățirea
calității aerului.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
 
 
Rapoarte ale eurodeputaților români
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Polonia: provocări la adresa ordinii juridice a UE
și a valorilor europene
 
Parlamentul va dezbate recenta hotărâre a tribunalului
constituțional al Poloniei cu premierul polonez Mateusz
Morawiecki și cu președinta Comisiei Europene Ursula von
der Leyen.
 
Marți, eurodeputații vor discuta verdictul controversat al tribunalului constituțional al Poloniei, în
care se afirmă că dispozițiile fundamentale ale Tratatului UE (Art. 1 și 19) sunt neconstituționale
în legislația poloneză. Hotărârea contestă supremația consacrată a dreptului european și pune
sub semnul întrebării caracterul obligatoriu al hotărârilor Curții Europene de Justiție pentru
instanțele naționale. Hotărârea se înscrie în contextul unor dezacorduri de lungă durată cu
instituțiile  UE  cu  privire  la  statul  de  drept,  respectarea  hotărârilor  CEJ  și  independența
sistemului  judiciar  în  Polonia.
 
Se preconizează că Parlamentul va îndemna din nou Comisia să declanșeze rapid „mecanismul
de condiționalitate” și să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva
guvernului din Varșovia.
 
Dezbaterea cu premierul polonez Mateusz Morawiecki și președinta Comisiei Europene Ursula
von der Leyen va fi urmată joi de un vot asupra unei rezoluții.
 
Un an de la interzicerea de facto a avortului de către Polonia
 
Eurodeputații vor dezbate și vor vota, de asemenea, o rezoluție care marchează aniversarea
unui  an  de la  interzicerea aproape totală  a  avortului  în  Polonia.  Decizia  controversată  a
tribunalului constituțional al Poloniei, care a intrat în vigoare în ianuarie 2021 și limitează avortul
legal la cazurile de viol sau incest, sau atunci când sarcina pune în pericol viața mamei, a
declanșat luni de proteste.
 
Dezbatere: marți, 19 octombrie și miercuri, 20 octombrie
 
Rezultatele votului: joi, 21
 
Mai multe informaţii
Polonia: eurodeputații îndeamnă Comisia să activeze mecanismul de condiționalitate
(8.10.2021) (EN)
Regulamentul UE privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
Materiale foto, video şi audio gratuite: Statul de drept în Polonia
Materiale foto, video şi audio gratuite: Violența împotriva femeilor
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_21_5142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html?locale=ro
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ro/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4587
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07512/rule-of-law-conditionality-parliament-wants-investigations-launched-immediately
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07512/rule-of-law-conditionality-parliament-wants-investigations-launched-immediately
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/175
https://www.europarl.europa.eU/news/ro/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
https://www.europarl.europa.eU/news/ro/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Parlamentul va solicita să se ia măsuri în urma
scandalului „Pandora Papers”
 
Eurodeputații se vor exprima asupra măsurilor urgente
pentru a elimina lacunele care au permis evitarea a
obligațiilor fiscale, descoperită în cadrul anchetei privind
„Pandora Papers”.
 
Eurodeputații vor vota joi o rezoluție care va transmite în mod oficial indignarea Parlamentului,
exprimată în unanimitate în cursul unei dezbateri în plen de săptămâna trecută, subliniind astfel
măsurile urgente pe care consideră că UE și autoritățile naționale trebuie să le ia acum. Este de
așteptat ca aceștia să subilieza că state membre și cetățeni ai UE au fost vizați de scandal,
chiar dacă cele mai semnificative evaziuni fiscale expuse de „Pandora Papers” sunt realizate de
cetățeni din țări terțe în jurisdicții din afara UE.
 
Potrivit PE, este timpul ca guvernele europene să se angajeze serios în politici de eliminare a
practicilor  fiscale care,  nu numai că afectează grav finanțele publice,  dar au devenit  total
inacceptabile pentru publicul  larg.
 
Această sesiune plenară va găzdui, de asemenea, alte două dezbateri pe tema combaterii
practicilor financiare dăunătoare. Miercuri, eurodeputații vor discuta cu Comisia despre eforturile
și normele care ar trebui adoptate pentru a combate mai eficient spălarea banilor, precum și
despre  acordul  fiscal  global  G20/OECD la  care  s-a  ajuns  săptămâna  trecută  și  care  se
preconizează  că  va  fi  aprobat  în  cadrul  summitului  G20  de  la  Roma de  la  sfârșitul  lunii
octombrie.
 
Cod procedură: 2021/2922 (RSP)
 
Dezbatere: miercuri, 6 octombrie
 
Rezultatele votului: joi, 21 octombrie
 
Procedură: rezoluție nelegislativă în urma unei dezbaterii
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e3af316f-327f-0c9f-a478-b6d0f92e3eb4&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210415STO02118/tax-policy-eu-solutions-to-prevent-tax-fraud-and-avoidance
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2922 (RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Schimbările climatice: PE va solicita un rezultat
ambițios în cadrul COP26
 
Înainte de COP26 de la Glasgow, PE va face presiuni pentru
accelerarea acțiunilor de combatere a schimbărilor
climatice la nivel mondial și pentru ca UE să rămână lider
mondial în domeniu. 
 
Se așteaptă ca eurodeputații  să își  exprime îngrijorarea cu privire la faptul  că obiectivele
anunțate  la  Paris  în  2015  ar  duce  la  o  încălzire  cu  mult  peste  trei  grade  până  în  2100,
comparativ cu nivelurile preindustriale. De asemenea, aceștia vor solicită UE să își mențină
poziția de lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice. În plus, eurodeputații doresc ca
toate țările să se concentreze asupra unei redresări economice verzi după pandemie și să își
sporească obiectivele climatice pentru 2030, în conformitate cu Acordul de la Paris.
 
Dezbaterea privind Conferința ONU privind schimbările climatice de la Glasgow va avea loc
miercuri, cu o rezoluție care va fi votată joi.
 
Marți, eurodeputații vor dezbate, de asemenea, cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei,
orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, energie și mediu („CEEAG”) și dreptul la un
mediu sănătos.
 
Coduri de procedură: 2021/2667 (RSP), 2021/2923 (RSP), 2021/2924 (RSP) 
 
Dezbateri: COP26: miercuri, 20 octombrie; orientări privind ajutoarele de stat în domeniul climei,
al energiei și al mediului & dreptul la un mediu sănătos: marți, 19 octombrie
 
Rezultatele votului: COP26/CEEAG: joi, 21 octombrie
 
Procedură: rezoluții pe teme de actualitate
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură (COP26)
Fișă de procedură (Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă, energie și mediu)
Fișă de procedură (Dreptul la un mediu sănătos)
Comunicat de presă: Legea europeană a climei: eurodeputații confirmă acordul privind
neutralitatea climatică până în 2050  (24.06.2021)
Reacția UE la schimbările climatice (24.06.2021)
EP Research: „Politica UE în domeniul schimbărilor climatice: răspunsul la situația de urgență
mondială” (18.03.2021) (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite: COP26
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https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2667(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2924(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180703STO07129/reactia-ue-la-schimbarile-climatice
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2021) 689378
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2021) 689378
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk


De la fermă la consumator: PE va aproba o nouă
strategie pentru alimente mai durabile 
 
PE va prezenta planuri privind modul în care Europa poate
produce alimente mai sănătoase,
 
asigurând în același timp securitatea alimentară, un venit echitabil pentru agricultori și
reducând amprenta ecologică a agriculturii.
 
Eurodeputații vor saluta strategia „De la fermă la consumator”, prezentată de Comisie în mai
2020, subliniind, în același timp, importanța unei alimentații sănătoase, favorabile animalelor, de
înaltă calitate și la prețuri accesibile pentru consumatorii europeni. Se așteaptă ca aceștia să
solicite ca agricultorii să câștige o parte echitabilă din profitul obținut din alimentele produse în
mod durabil.
 
De asemenea,  este probabil  ca aceștia  să insiste asupra necesității  unei  tranziții  către o
alimentație mai sănătoasă și asupra necesității de a aborda consumul excesiv de carne și de
alimente cu un conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi.
 
Eurodeputații  vor sublinia și necesitatea unei sustenabilități sporite pentru fiecare verigă a
lanțului de aprovizionare cu alimente, a unui număr mai mare de terenuri pentru agricultura
ecologică și a unor obiective obligatorii de reducere a utilizării pesticidelor. Ei vor reitera faptul
că fiecare persoană – de la fermier la consumator – are un rol de jucat în acest context.
 
Dezbaterea va avea loc luni,  iar  o rezoluție va fi  supusă la vot  marți,  iar  rezultatele vor fi
anunțate miercuri  dimineață.
 
Cod de procedură: 2020/2260 (INI) 
 
Dezbatere: luni, 18 octombrie
 
Rezultatele votului: miercuri, 20 octombrie
 
Procedură: raport din proprie inițiativă
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_884


Mai multe informaţii
Fișă de procedură
EP Research: Strategia „De la fermă la consumator”: Eforturi pentru o alimentație sănătoasă și
durabilă (EN)
Comisia Europeană: Proiect de plan de acțiune privind strategia „De la fermă la consumator”
(20.05.2020) (EN)
Comunicat de presă: Parlamentul sprijină Pactul ecologic european și solicită obiective și mai
ambițioase (15.01.2020)
Materiale foto, video şi audio gratuite: Pactul verde european
Materiale foto, video şi audio gratuite: De la fermă la consumator
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2260(INI)&l=en
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200109IPR69902/pe-sprijina-pactul-ecologic-european-si-solicita-obiective-si-mai-ambitioase
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200109IPR69902/pe-sprijina-pactul-ecologic-european-si-solicita-obiective-si-mai-ambitioase
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/farm-to-fork_17702_pk


Schimbările climatice: PE va solicita obiective
obligatorii de reducere a emisiilor de metan 
 
PE va dezbate o strategie UE de reducere a emisiilor de
metan și va vota o rezoluție ce propune măsuri pentru
atingerea obiectivelor în materie de climă și îmbunătățirea
calității aerului.
 
Se preconizează că eurodeputații vor solicita Comisiei să propună noi acte legislative privind
metanul, cu măsuri și obiective obligatorii care să acopere toate sectoarele, pentru a reduce în
mod semnificativ emisiile de metan în UE până în 2030, în conformitate cu Acordul de la Paris.
 
De asemenea,  este  probabil  ca  eurodeputații  să  afirme că reducerea emisiilor  de metan
cauzate de om este una dintre cele mai rentabile strategii de limitare a schimbărilor climatice și,
în același timp, de îmbunătățire a calității  aerului și de protejare a sănătății  cetățenilor. De
asemenea, se preconizează că aceștia vor solicita un acord global cu caracter obligatoriu
privind metanul în cadrul reuniunii  COP26 de la Glasgow.
 
Context
 
Comisia Europeană a publicat strategia UE de reducere a emisiilor de metan pe 14 octombrie
2020. Metanul este al doilea cel mai mare factor care contribuie la schimbările climatice după
dioxidul de carbon (CO2), reprezentând în Europa 10% din totalul emisiilor de gaze cu efect de
seră. Cea mai mare parte a emisiilor de metan provin din sectoarele agriculturii, deșeurilor și
energiei.
 
Cod de procedură: 2021/2006 (INI) 
 
Dezbatere: miercuri, 20 octombrie
 
Rezultatele votului: joi, 21 octombrie
 
Procedură: raport din proprie inițiativă
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Comunicat de presă: Legea europeană a climei: eurodeputații confirmă acordul privind
neutralitatea climatică până în 2050  (24.06.2021)
EP Research: „Politica UE în domeniul schimbărilor climatice: răspunsul la situația de urgență
mondială” (18.03.2021) (EN)
Parlamentul European: Pachetul „Fit for 55” din cadrul Pactului verde european (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite: Pactul verde european
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1833
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2006(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2021) 689378
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2021) 689378
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Intensificarea extremismului de dreapta și a rasismului în Europa; dezbatere miercuri
 
Parlamentul va dezbate situația de la frontierele externe ale UE, în urma informațiilor referitoare
la returnări și violențe asupra migranților la granițele Croației, Greciei și României; dezbatere
miercuri
 
PE va solicita o mai mare transparență a politicilor UE în materie de vaccinuri; fișă de procedură
; comunicat de presă după votul în comisie; dezbatere 16 septembrie, rezultatele votului joi
 
Eurodeputații își vor prezenta așteptările privind Consiliul European din octombrie; dezbatere
miercuri
 
Deputații vor evalua planul de lucru al Comisiei pentru 2022; dezbatere marți
 
Deputații vor solicita standarde sociale minime pentru artiști și lucrătorii din domeniul cultural;
fișă de procedură; dezbatere luni, rezultatele votului miercuri
 
PE va solicita sprijin urgent pentru mass-media și sectorul audiovizual din Europa; proiect de
rezoluție; dezbatere luni, rezultatele votului miercuri
 
Tunisia: eurodeputații vor solicita un dialog incluziv pentru depășirea crizei politice; dezbatere
marți, rezultatele votului joi
 
Relațiile  UE-Taiwan:  eurodeputații  vor  milita  pentru  un  parteneriat  mai  puternic;  fișă  de
procedură;  dezbatere  marți,  rezultatele  votului  joi
 
Noi  norme pentru  o  mai  bună protecție  a  victimelor  accidentelor  rutiere;  textul  acordului
provizoriu; comunicat de presă privind votul în comisie; dezbatere și rezultatele votului joi
 
Bugetul UE 2022: eurodeputații urmează să adopte o poziție înaintea negocierilor cu statele
membre; fișă de procedură; dezbatere marți, rezultatele votului miercuri
 
Parlamentul intenționează să solicite înghețarea unei părți din bugetul Frontex; dezbatere joi,
rezultatele voturilor miercuri  (poziția bugetară) și  joi  (decizia de descărcare de gestiune a
Frontex)
 
PE: politica socială este esențială pentru redresarea economică a zonei euro; fișă de procedură
; dezbatere luni, rezultatele votului miercuri
 
Protejarea lucrătorilor împotriva azbestului; proiect de raport; dezbatere luni
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https://www.lighthousereports.nl/investigation/unmasking-europes-shadow-armies/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2678(RSP)=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210610IPR05923/meps-demand-more-transparency-in-vaccine-purchasing
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2261(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2041(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2041(INI)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07910/meps-approve-new-rules-to-better-protect-road-accident-victims
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0227%28BUD%29&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-AM-697702_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0270_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2062(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0275_RO.html


Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Consiliul și Consiliul European; proiect
de raport; rezultatele votului marți
 
Administratorii  de credite și  cumpărătorii  de credite; proiect de raport;  dezbatere miercuri;
rezultatele votului  marți
 
Rezultatul summitului Balcanilor de Vest; declarații ale Consiliului și ale Comisiei miercuri
 
Situația umanitară din Haiti în urma recentului cutremur; declarația Comisiei miercuri
 
Propunerea de construire a unei „piețe unice pentru filantropie”; declarația Comisiei joi
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0276_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0276_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0003_RO.html


Rapoarte ale eurodeputaților români
 
.
 
Eficacitatea utilizării de către statele membre a fondurilor Fondului de solidaritate al UE în caz
de dezastre naturale; raportor Corina Crețu (S&D, România); fișă de procedură; proiect de
raport; dezbatere luni, rezultatele votului miercuri
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/33997/CORINA_CRETU/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2127(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0273_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0273_RO.html

