
 

Newsletter, sesiune plenară
Strasbourg, 7-10 iunie 2021
 
Certificatul digital al UE privind COVID: călătorii sigure, fără
discriminare 
PE urmează să aprobe definitiv certificatul digital al UE privind COVID, pentru a facilita
călătoriile în interiorul UE în timpul pandemiei și pentru a contribui la redresarea
economică.
 
 
PE va dezbate reacția UE față de Belarus, care a forțat un zbor
Ryanair să aterizeze la Minsk 
După ce un zbor Ryanair a fost forțat să aterizeze la Minsk și un jurnalist din Belarus a
fost arestat, eurodeputații și șeful politicii externe Borrell vor dezbate răspunsul UE.
 
 
PE va vota cu privire la solicitarea de derogare de la brevetele pentru
vaccinuri împotriva COVID-19 
Eurodeputații se vor pronunța asupra posibilității ca UE să solicite sau nu OMC să
renunțe la drepturile de proprietate intelectuală pentru vaccinurile împotriva COVID-19.
 
 
Câștigătorul Premiului Publicului LUX va fi anunțat la Strasbourg 
Președintele PE, David Sassoli, va dezvălui miercuri la prânz câștigătorul Premiului
Publicului LUX ediția 2021, în timpul unei ceremonii în hemiciclu.
 
 
Biodiversitate: PE intenționează să solicite obiective obligatorii
pentru a proteja natura 
Eurodeputații vor dezbate luni noua Strategie a UE în domeniul biodiversității pentru
2030 și vor solicita o mai bună protecție a zonelor terestre și maritime în cadrul unui
vot marți.
 
 
Statul de drept: PE va solicita măsuri privind condiționalitatea
bugetului UE 
Eurodeputații vor solicita Consiliului și Comisiei detalii cu privire la planurile de aplicare
a noilor norme de condiționalitate privind statul de drept pentru a proteja bugetul UE. 
 
 
Planurile naționale de redresare: PE se va exprima cu privire la
procesul de evaluare
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Marți, eurodeputații vor discuta cu Comisia și cu Consiliul evaluarea în curs a planurilor
naționale de redresare prezentate până în prezent de statele membre ale UE.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2021-06-07
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Mai multe informaţii
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http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2021-06-07
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


Certificatul digital al UE privind COVID: călătorii
sigure, fără discriminare
 
PE urmează să aprobe definitiv certificatul digital al UE
privind COVID, pentru a facilita călătoriile în interiorul UE în
timpul pandemiei și pentru a contribui la redresarea
economică.
 
Acțiunile legislative menite să asigure libera circulație în timpul pandemiei de COVID-19 au fost
accelerate de Parlament. Un acord cu Consiliul a urmat la doar două luni de la prezentarea lor
de către Comisie, astfel încât măsurile să poată fi instituite înainte de începerea sezonului
estival.
 
Certificatul, care va fi gratuit și în format digital sau pe suport de hârtie, va dovedi că deținătorul
a fost vaccinat, s-a vindecat în urma infecției sau a trecut recent un test negativ. Un cadru
comun va permite tuturor statelor membre ale UE să emită certificate care vor fi interoperabile,
compatibile, sigure și verificabile în întreaga Uniune.
 
În timpul dezbaterii de marți, eurodeputații vor reitera necesitatea unor teste disponibile și la un
preț accesibil. Aceștia vor sublinia, de asemenea, că statele membre nu ar trebui să impună
restricții de călătorie suplimentare titularilor de certificate, cum ar fi carantina, autoizolarea sau
testarea, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat din motive de sănătate publică, și
vor solicita implementarea rapidă a sistemului.
 
Votul  privind proiectele  de lege va avea loc marți,  iar  rezultatele  vor  fi  anunțate miercuri
dimineață. Odată adoptate în plen, regulamentele vor trebui adoptate oficial de Consiliu și
publicate în Jurnalul Oficial, înainte de a fi  aplicate de la 1 iulie.
 
Coduri de procedură: 2021/0068 (COD) and 2021/0071 (COD)
 
Dezbatere: marți, 8 iunie
 
Rezultatele votului: miercuri, 9 iunie
 
Procedură: procedura legislativă ordinară
 
Conferință de presă: marți, 8 iunie, ora locală 12.30 (13.30 ora României), cu raportorul Juan
Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, Spania)
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210323IPR00654/pe-accelereaza-procedura-de-adoptare-a-adeverintei-electronice-verzi
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04111/certificatul-digital-ue-privind-covid-acord-provizoriu-intre-pe-si-consiliu


Mai multe informaţii

Comunicat de presă privind votul în comisie (26.05.2021)
Profilul raportorului Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, Spania)
Fișă de procedură (cetățeni UE)
Fișă de procedură (resortisanți din țări terțe)
Conferință de presă susținută de Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (20.5.2021)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-juan-fernando-lopez-aguilar-rapporteur-on-eu-covid-19-certificate_20210520-1800-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate_18602_pk


PE va dezbate reacția UE față de Belarus, care a
forțat un zbor Ryanair să aterizeze la Minsk
 
După ce un zbor Ryanair a fost forțat să aterizeze la Minsk
și un jurnalist din Belarus a fost arestat, eurodeputații și
șeful politicii externe Borrell vor dezbate răspunsul UE.
 
La 23 mai, un zbor Ryanair de la Atena la Vilnius a fost interceptat de forțele aeriene belaruse și
forțat să aterizeze în Minsk, astfel încât autoritățile belaruse să îi poată aresta pe jurnalistul
Raman Pratasevici și pe prietena acestuia, Sofia Sapega, care se numărau printre pasageri.
 
Șefii de stat sau de guvern din UE au reacționat rapid la acest incident dramatic, printre altele,
solicitând Consiliului să pregătească noi sancțiuni ale UE împotriva persoanelor și entităților din
Belarus și  să interzică companiilor aeriene din această țară să acceseze spațiul  aerian și
aeroporturile din UE.
 
Eurodeputații  vor dezbate marți  această ultimă deteriorare a relațiilor UE-Belarus cu șeful
politicii  externe a UE, Josep Borrell.  De asemenea, aceștia vor pregăti o rezoluție și o vor
supune la vot joi.
 
Dezbatere: marți, 8 iunie
 
Rezultatele votului: joi, 10 iunie
 
Procedură: Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al UE, urmată de o
rezoluție
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă: „Sassoli: Expuneți fotografii cu Protasevich în principalele aeroporturi din
UE” (25.05.2021) (EN)
Comunicat de presă: „Sassoli la Consiliul European: Evenimentele din Minsk au o gravitate
fără precedent. Solicităm efectuarea imediată a unei anchete internaționale și eliberarea
persoanelor deținute” (24.05.2021) (EN)
Declarație comună a președintelui Comisiei pentru afaceri externe, D. McAllister, a
președintelui Delegației pentru relațiile cu Belarus, R. Biedroń, și a raportorului permanent al
PE pentru Belarus, P. Auštrevičius (23.05.2021) (EN)
Comunicat de presă: „Premiul Saharov 2020 acordat opoziției democratice din Belarus”
(22.10.2020)
Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-exhibit-photos-of-protasevich-across-main-eu-airports
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-exhibit-photos-of-protasevich-across-main-eu-airports
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
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
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


PE va vota cu privire la solicitarea de derogare de
la brevetele pentru vaccinuri împotriva COVID-19
 
Eurodeputații se vor pronunța asupra posibilității ca UE să
solicite sau nu OMC să renunțe la drepturile de proprietate
intelectuală pentru vaccinurile împotriva COVID-19.
 
În cadrul unei dezbateri din cadrul sesiunii din mai, mai multe grupuri politice ale Parlamentului
au solicitat  Comisiei  să solicite o astfel  de derogare pentru a sprijini  eforturile globale de
vaccinare,  în  timp  ce  altele  au  susținut  că  această  măsură  nu  ar  accelera  furnizarea
vaccinurilor. Recent, deputații din Comisia pentru comerț au îndemnat UE să se angajeze în
discuții constructive în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) pentru a se asigura ca
țările să nu se confrunte cu represalii împotriva încălcărilor brevetelor în contextul COVID-19.
 
Rezoluția va fi supusă la vot miercuri, iar rezultatele vor fi anunțate joi.
 
Context
 
Orice decizie privind renunțarea la  drepturile  de proprietate intelectuală poate fi  luată de
Consiliul TRIPs al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În luna octombrie a anului trecut,
India și Africa de Sud au inițiat la nivelul OMC o propunere de exceptare temporară de la
protecția drepturilor de proprietate intelectuală pentru toate brevetele legate de prevenirea,
limitarea și tratamentul COVID-19. Ulterior, administrația americană și-a anunțat sprijinul pentru
această propunere.
 
La 20 mai, directorul general al OMC, dr. Ngozi Okonjo-Iweala, a discutat, printre altele, despre
solicitarea unei derogări de la brevete cu deputații din Comisia pentru comerț.
 
Cod deprocedură: 2021/2692 (RSP)
 
Dezbatere: miercuri, 19 mai
 
Rezultatele votului: joi,10 iunie
 
Procedură: Declarații ale Consiliului și Comisiei, urmate de o rezoluție
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04613/resilient-supply-chains-and-vaccine-patent-waiver-meps-on-post-covid-trade
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04209/getting-a-patent-waiver-is-not-enough-says-wto-chief-to-trade-committee
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2692(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Câștigătorul Premiului Publicului LUX va fi
anunțat la Strasbourg
 
Președintele PE, David Sassoli, va dezvălui miercuri la
prânz câștigătorul Premiului Publicului LUX ediția 2021, în
timpul unei ceremonii în hemiciclu.
 
Reprezentanții celor trei filme preselecționate pentru Premiul LUX vor fi prezenți la Strasbourg și
vor aborda problema libertății mass-mediei în Europa, precum și situația dificilă cu care se
confruntă industria cinematografică europeană din cauza pandemiei de COVID-19. Aflați mai
multe despre programul LUX și oportunitățile de intervievare aici.
 
Context
 
Câștigătorul Premiului Publicului LUX, decernat în comun de Parlament și Academia Europeană
de Film, în parteneriat cu Comisia Europeană și cu rețeaua Europa Cinemas, este selectat de
eurodeputați și de cetățenii europeni (fiecare reprezentând 50% din decizia finală).
 
Ceremonia de decernare a premiilor: miercuri, 9 iunie, ora locală 12.00 (13.00 ora României)
 
Conferință de presă: miercuri, 9 iunie, ora locală 13.15 (14.15 ora României)
 
Mai multe informaţii
Materiale foto, video şi audio gratuite: Premiului Publicului LUX 2021
Înscrieți-vă pentru a realiza interviuri cu candidații Premiului Publicului LUX completând
formularul aici
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021
Comunicat de presă: Premiul LUX: trei filme preselecționate pentru Premiului Publicului LUX
(EN)

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

7 I 12

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20201208STO93323/premiul-publicului-lux
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210527IPR04912/invitation-to-the-lux-award-ceremony-in-strasbourg
https://luxaward.eu/ro
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europa-cinemas.org/en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-award-2021_17102_pk
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93217/lux-award-three-films-shortlisted-for-the-european-audience-film-award
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93217/lux-award-three-films-shortlisted-for-the-european-audience-film-award


Biodiversitate: PE intenționează să solicite
obiective obligatorii pentru a proteja natura
 
Eurodeputații vor dezbate luni noua Strategie a UE în
domeniul biodiversității pentru 2030 și vor solicita o mai
bună protecție a zonelor terestre și maritime în cadrul unui
vot marți.
 
Natura este în declin la nivel mondial într-un ritm fără precedent, un milion dintr-un total estimat
de opt milioane de specii fiind în pericol de dispariție (conform raportului IPBES). Parlamentul a
acordat în mod constant prioritate biodiversității și a avertizat în repetate rânduri cu privire la
deteriorarea sa continuă și fără precedent.
 
În  urma adoptării  Strategiei  UE în  domeniul  biodiversității  pentru  2030 de către  Comisie,
eurodeputații urmează să solicite o lege privind biodiversitatea similară cu Legea europeană a
climei, pentru a se asigura că, până în 2050, ecosistemele lumii sunt refăcute, reziliente și
protejate în mod adecvat.
 
De asemenea, este probabil ca aceștia să solicite protejarea a cel puțin 30% din zonele terestre
și maritime ale UE, acțiuni urgente pentru stoparea declinului albinelor și al altor polenizatori,
precum și obiective obligatorii privind biodiversitatea urbană, cum ar fi acoperișurile verzi.
 
Cod de procedură: 2020/2273 (INI) 
 
Dezbatere: luni, 7 iunie
 
Rezultatele votului: miercuri, 9 iunie
 
Procedură: raport din proprie inițiativă
 
Mai multe informaţii
Proiect de raport
Fișă de procedură
Comunicat de presă: Biodiversitate: eurodeputații solicită obiective obligatorii pentru protecția
naturii și a oamenilor (28.05.2021) (EN)
Video: vot în comisie și declarația raportorului César LUENA (S&D, Spania)
Comunicat de presă: Pentru a salva biodiversitatea, eurodeputații solicită obiective obligatorii
la nivel mondial și la nivelul UE (16.01.2020) (EN)
Comunicat de presă: Eurodeputații solicită reducerea utilizării pesticidelor pentru a salva
albinele din Europa (18.12.2019) (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://ipbes.net/global-assessment
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68921/bees-meps-call-for-reduction-in-use-of-pesticides-to-save-europe-s-bees
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68921/bees-meps-call-for-reduction-in-use-of-pesticides-to-save-europe-s-bees
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-strategy-2030_17802_pk


Statul de drept: PE va solicita măsuri privind
condiționalitatea bugetului UE
 
Eurodeputații vor solicita Consiliului și Comisiei detalii cu
privire la planurile de aplicare a noilor norme de
condiționalitate privind statul de drept pentru a proteja
bugetul UE. 
 
Într-o dezbatere care va avea loc miercuri după-amiază, se așteaptă ca eurodeputații să ridice
problema deteriorării situației statului de drept în mai multe state membre și să insiste asupra
necesității  urgente de a aborda aceste chestiuni la nivelul UE. Eurodeputații  vor vota joi o
rezoluție care rezumă punctele de vedere ale Parlamentului.
 
Context
 
Regulamentul referitor la condiționalitatea privind statul de drept, menit să protejeze fondurile
UE împotriva posibilei utilizări abuzive a acestora de către guvernele UE, a intrat în vigoare la 1
ianuarie 2021. Cu toate acestea, nu au fost propuse măsuri în temeiul noilor norme. Consiliul
European a solicitat Comisiei să amâne aplicarea acestora, astfel încât statele membre să o
poată contesta în fața Curții de Justiție a UE (Polonia și Ungaria au făcut acest lucru la 11
martie 2021) și până când Comisia va elabora orientări specifice privind aplicarea.
 
Într-o rezoluție adoptată în martie 2021, Parlamentul European a reiterat faptul că concluziile
Consiliului European cu privire la această chestiune nu au efect juridic și a stabilit data de 1
iunie  ca  termen limită  pentru  adoptarea orientărilor.  Deputații  au  solicitat,  de  asemenea,
Comisiei să consulte Parlamentul înainte de adoptarea acestora. În cadrul unei reuniuni a
comisiilor competente din PE la 26 mai, Comisia Europeană a indicat că intenționează să se
consulte cu Parlamentul în prima jumătate a lunii iunie.
 
Cod de procedură: 2021/2711(RSP)
 
Dezbatere: miercuri, 9 iunie 
 
Rezultatele votului: joi, 10 iunie
 
Mai multe informaţii
Profilul raportorului Petri Sarvamaa (PPE, Finlanda)
Profilul raportorului Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spania)
Știri PE: Statul de drept: deputații cer Comisiei să protejeze fondurile UE
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201211IPR93622/pe-aproba-conditionalitatea-statului-de-drept-pentru-accesarea-fondurilor-ue
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99233/meps-warn-commission-to-activate-rule-of-law-mechanism-without-delay
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_RO.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cont-budg_20210526-1645-COMMITTEE-CONT-BUDG_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/RO/112611
http://www.europarl.europa.eu/meps/RO/96991
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/statul-de-drept-deputatii-cer-comisiei-sa-protejeze-fondurile-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Planurile naționale de redresare: PE se va
exprima cu privire la procesul de evaluare
 
Marți, eurodeputații vor discuta cu Comisia și cu Consiliul
evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare
prezentate până în prezent de statele membre ale UE.
 
Eurodeputații doresc să evalueze dacă planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR) —
care sunt transmise Parlamentului European de către Comisie — se concentrează în mod
eficace asupra celor șase domenii de politică convenite: tranziția verde; transformarea digitală;
competitivitatea; coeziunea socială; reacția instituțională și pregătirea pentru situații de criză;
precum și axarea pe generația următoare, inclusiv educația și competențele. Fiecare plan
trebuie să dedice cel puțin 37% din bugetul său protecției climei și cel puțin 20% acțiunilor
digitale. Programele de redresare și reziliență ar trebui să contribuie,de asemenea, la egalitatea
de gen și la egalitatea de șanse, iar părțile interesate relevante de la nivel național ar fi trebuit
să fie implicate în pregătirea acestora.
 
În rezoluția adoptată la 20 mai, Parlamentul a solicitat un control democratic sporit al strategiilor
naționale de redresare pentru a supraveghea în mod activ Mecanismul de redresare și reziliență
, un pachet de stimulente menit să ajute țările UE să facă față efectelor pandemiei de COVID-
19.
 
Deputații își vor prezenta punctele de vedere într-o rezoluție care va fi supusă la vot joi.
 
Dezbatere: marți, 8 iunie
 
Rezultatele votului: joi, 10 iunie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei, urmate de o rezoluție
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Parlamentul solicită control democratic asupra eforturilor naționale de
redresare
Rezoluție: Dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea în curs a planurilor
naționale de redresare și reziliență (20.05.2021)
Dezbatere în plen: Dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea în curs a
PNRR-urilor (18.05.2021, ora 9.00)
Mecanismul de redresare și reziliență (Comisia Europeană) (EN)
Rolul Parlamentului European - articolele 25 și 26 din Regulamentul privind Mecanismul de
redresare și reziliență

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

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04120/pe-solicita-control-democratic-asupra-eforturilor-nationale-de-redresare
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210204IPR97105/parlamentul-aproba-un-mecanism-de-redresare-si-rezilienta-de-672-5-miliarde-eur
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04120/pe-solicita-control-democratic-asupra-eforturilor-nationale-de-redresare
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04120/pe-solicita-control-democratic-asupra-eforturilor-nationale-de-redresare
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_RO.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210518-0900-PLENARY_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210518-0900-PLENARY_vd
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
PE urmează să adopte rezerva de ajustare la Brexit în valoare de 5 miliarde EUR; comunicat de
presă; fișă de procedură
 
Parlamentul va solicita consolidarea securității UE împotriva amenințărilor cibernetice; fișă de
procedură; dezbatere miercuri, rezultatele votului joi
 
Eurodeputații  vor sprijini apelul cetățenilor UE de a elimina treptat cuștile pentru creșterea
animalelor; comunicat de presă; proiect de rezoluție; fișă de procedură; dezbatere și rezultatele
votului joi
 
Se așteaptă ca eurodeputații să solicite investigarea încălcărilor statului de drept în Cehia; fișă
de procedură; dezbatere în plen (19.05.2021); rezultatele votului joi
 
Situația IMM-urilor din Uniune; comunicat de presă; fișă de procedură; dezbatere luni
 
Situația din Afganistan; dezbatere marți; rezultatele votului joi
 
Europa globală: eurodeputații vor sprijini instrumentul unic de finanțare a cooperării externe al
UE; acordul provizoriu cu Consiliul; dezbatere marți
 
Parlamentul European urmează să aprobe Fondul social european Plus (FSE+) în valoare de
88 miliarde EU; acordul provizoriu cu Consiliul; fișă de procedură; dezbatere marți
 
Eurodeputații vor analiza resultatele summitului european special din mai; dezbatere miercuri
 
Eurodeputații vor aproba un sprijin în valoare de un miliard EUR pentru controlul vamal; acordul
provizoriu cu Consiliul; fișă de procedură; dezbatere luni, rezultatele votului miercuri
 
PE va solicita continuarea finanțării rețelei de radio Euranet Plus; întrebare cu solicitare de
răspuns oral; dezbatere și rezultatele votului joi
 
Eurodeputații vor intergoga Comisia cu privire la introducerea de noi surse de venit pentru UE;
dezbatere joi
 
Ajutor  pentru  căutarea  unui  loc  de  muncă:  11.6  milioane  EUR pentru  3,700  de  lucrători
disponibilizați din 4 țări; comunicat de presă; fișe de procedură KLM, Finnair, Swissport, GMH
Guss; rezultatele votului marți
 
Combaterea  subreprezentării  femeilor  în  știință  și  inginerie;  fișe  de  procedură  (știință,
tehnologie, inginerie și matematică - STIM și femeile în politică - combaterea abuzului online);
dezbateri miercuri; rezultatele votrilor joi
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04602/brexit-EU5-billion-to-help-eu-countries-mitigate-social-and-economic-impact
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04602/brexit-EU5-billion-to-help-eu-countries-mitigate-social-and-economic-impact
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0380(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2568(RSP
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2568(RSP
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04528/eu-citizens-initiative-meps-back-calls-to-gradually-end-caged-farming
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0296_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2633(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2671(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2671(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-conflict-of-interest-of-the-czech-prime-minister-extracts-from-the-debate_I205977-V_v
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93642/mep-s-blueprint-for-smes-in-post-covid-recovery
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2710(RSP
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2021/03-03/EMPL_AG(2021)689596_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0258(COD)&l=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000036_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000036_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210527IPR04914/eu-job-search-aid-worth-EU11-6-million-for-3-700-dismissed-workers-in-4-countries
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0115(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0116(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0109(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0107(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0107(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2164(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2164(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2704(RSP)


Următorii pași către o redresare justă, durabilă și generatoare de locuri de muncă; dezbatere
miercuri
 
Pregătirile pentru summiturilor G7 și UE-SUA; dezbatere miercuri cu Ursula von der Leyen
 
Un  statut  extins  și  modernizat  pentru  Ombudsmanul  European;  proiect  de  regulament;
comunicat  de  presă;  dezbatere  miercuri,  rezultatele  votului  joi
 
PE va insista asupra îmbunătățirii perspectivelor de angajare pentru persoanele care suferă de
autism; întrebare cu solicitare de răspuns oral; dezbatere joi
 
Cuba: eurodeputații vor discuta ultimele evoluții cu Josep Borrell; dezbatere marți, rezultatele
votului joi
 
Rezoluții privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept
(Maroc, Sri Lanka, Rusia); dezbateri și rezultatele voturilor joi
 
A 75-a și  a 76-a sesiune a Adunării  Generale a ONU; dezbatere marți,  rezultatele votului
miercuri
 
Dimensiunea de gen în politica de coeziune; dezbatere luni, rezultatele votului marți
 
Politica în domeniul concurenței — raportul anual pe 2020; dezbatere luni, rezultatele votului
marți
 
Dreptul de anchetă al Parlamentului European; întrebări cu solicitare de răspuns oral; dezbatere
marți
 
Modificările care decurg în urma ETIAS: cooperarea polițienească și judiciară/sistemul ECRIS-
TCN/frontiere și vize; rezultatele votului luni și marți
 
Pescuit și acvacultură reziliente la schimbările climatice în UE; dezbatere marți
 
Cea de a 80-a aniversare a deportărilor în masă din 14-18 iunie 1941; declarație a Comisiei
miercuri
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0174_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04614/time-for-a-new-statute-for-the-european-ombudsman
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000017_RO.html

