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Starea Uniunii Europene: Ursula von der Leyen se va adresa
eurodeputaților 
Pe 15 septembrie, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, va prezenta discursul
său privind Starea Uniunii Europene în fața Parlamentului European, urmat de o
dezbatere cu eurodeputații.
 
 
Parlamentul va discuta despre situația umanitară și de securitate din
Afganistan 
Eurodeputații vor dezbate marți modalitățile de răspuns la criza din Afganistan cu
Josep Borrell, șeful politicii externe a UE. O rezoluție va fi supusă la vot joi.
 
 
Uniunea Europeană a sănătății: consolidarea prevenirii bolilor și a
cooperării transfrontaliere 
PE va dezbate și vota două legi pentru consolidarea Centrului European de Prevenire
și Control al Bolilor și pentru o mai bună abordare a amenințărilor transfrontaliere la
adresa sănătății.
 
 
Drepturile LGBTIQ și măsurile anti-discriminare în UE 
Într-o rezoluție care va fi supusă la vot luni (rezultatele votului marți), PE va evalua
problemele și discriminarea cu care se confruntă comunitățile și familiile LGBTIQ din
Europa.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi  
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2021-09-13
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Starea Uniunii Europene: Ursula von der Leyen se
va adresa eurodeputaților
 
Pe 15 septembrie, președinta Comisiei, Ursula von der
Leyen, va prezenta discursul său privind Starea Uniunii
Europene în fața Parlamentului European, urmat de o
dezbatere cu eurodeputații.
 
Dezbaterea va avea loc la ora locală 9.00 (10.00 ora României).
 
Ursula von der Leyen va prezenta impactul activității Comisiei din ultimul an, în special în ceea
ce privește combaterea crizei sanitare și economice provocate de COVID-19. De asemenea, ea
va împărtăși eurodeputaților viziunea sa de a răspunde provocărilor cu care se confruntă UE,
inclusiv  redresarea  economică,  lupta  împotriva  schimbărilor  climatice,  agenda  privind
digitalizarea  și  Conferința  privind  viitorul  Europei.
 
În răspunsurile lor, eurodeputații, vor evalua activitatea Comisiei și inițiativele planificate pentru
anul următor. De asemenea, își vor prezenta propriile opinii și idei - dezbaterea anuală privind
starea Uniunii este o șansă pentru eurodeputați de a examina activitatea și planurile Comisiei
Europene și de a contribui la stabilirea direcției UE.
 
Context
 
Dezbaterea privind Starea Uniunii Europene reprezintă un moment-cheie pentru a demonstra
responsabilitatea Comisiei Europene față de reprezentanții UE aleși în mod democratic. 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.
 
Dezbatere: miercuri, 15 septembrie
 
Mai multe informaţii
Dezbaterea asupra stării Uniunii în 2021: cum o puteți urmări
EP Research: Cele șase politici prioritare ale Comisiei Von der Leynen (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/dezbatere-asupra-starii-uniunii-in-2021-cum-o-puteti-urmari
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Parlamentul va discuta despre situația
umanitară și de securitate din Afganistan
 
Eurodeputații vor dezbate marți modalitățile de răspuns la
criza din Afganistan cu Josep Borrell, șeful politicii externe
a UE. O rezoluție va fi supusă la vot joi.
 
Eurodeputații vor discuta cu Joseph Borrell despre modalitățile de a reacționa la criza umanitară
și migratorie, de a ajuta persoanele aflate în dificultate și de a-i proteja pe cei aflați în pericol din
Afganistan, în special femeile și copiii. De asemenea, este probabil ca aceștia să examineze
sprijinul pe care UE l-ar putea oferi refugiaților afgani, precum și persoanelor care încearcă încă
să părăsească țara, precum și modalitățile de a colabora cu autoritățile talibane din Kabul.
 
Pe lângă preocupările umanitare, ultimele evoluții din Afganistan au declanșat, de asemenea,
discuții  cu privire la învățămintele imediate pe care UE ar trebui să le tragă din retragerea
NATO. Este de așteptat ca și alte teme să fie abordate în cadrul dezbaterii, cum ar fi situația
securității în Europa, politica europeană comună de apărare, autonomia strategică a UE și
necesitatea de a consolida poziția militară a Europei.
 
Context
 
La 15 august, regimul taliban a revenit la putere în Afganistan, declanșând o criză în țară, mii de
persoane încercând să fugă pe cale aeriană și  terestră.  Ca reacție  la  criză,  președintele
Parlamentului European, David Sassoli, a solicitat o voce europeană puternică și comună pe
scena internațională.
 
Puteți urmări dezbaterea în plen prin intermediul EP Live și a EbS+.
 
Dezbatere: marți, 14 septembrie
 
Rezultatele votului: joi, 16 septembrie
 
Procedură: declarație a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate/Vicepreședinte al Comisiei Europene, cu rezoluție
 
Mai multe informaţii
Discursul integral al președintelui Parlamentului European, David Sassoli, în cadrul Forumului
Strategic de la Bled (EN)
EP Research: Afganistanul, din nou sub regimul taliban (02.09.2021) (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite: UE - Afganistan
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Uniunea Europeană a sănătății: consolidarea
prevenirii bolilor și a cooperării transfrontaliere
 
PE va dezbate și vota două legi pentru consolidarea
Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor și
pentru o mai bună abordare a amenințărilor transfrontaliere
la adresa sănătății.
 
La adoptarea poziției lor cu privire la cele două propuneri legislative înainte de vacanța de vară,
deputații din Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) au propus o
serie de modalități de consolidare a capacității UE de prevenire și control al bolilor. Acest lucru
ar putea fi asigurat printr-o extindere a mandatului Centrului European de Prevenire și Control al
Bolilor  (ECDC)  pentru  a  acoperi  și  bolile  netransmisibile  majore  –  de  exemplu  bolile
cardiovasculare,  cancerul  sau diabetul  –  precum și  printr-o  coordonare consolidată  între
organismele UE și omologii naționali și internaționali, precum și printr-o mai bună implicare a
statelor membre.
 
Aceștia au prezentat, de asemenea, modul în care UE ar trebui să consolideze prevenirea,
pregătirea  și  răspunsul  în  situații  de  criză  atunci  când  va  aborda  viitoarele  amenințări
transfrontaliere grave la adresa sănătății, inclusiv prin proceduri clare și printr-o transparență
sporită în ceea ce privește achizițiile publice comune și acordurile de achiziții ale UE.
 
Context
 
Ca parte a procesului de construire a unei Uniuni Europene a sănătății, Comisia a propus, la 11
noiembrie  2020,  un  nou  cadru  de  securitate  sanitară,  pe  baza  experienței  acumulate  în
combaterea coronavirusului. Pachetul include o propunere de regulament privind amenințările
transfrontaliere grave pentru sănătate și o propunere de consolidare a mandatului Centrului
European de Prevenire și Control al Bolilor.
 
Coduri  de  procerdură:  2020/0320(COD)  -  ECDC;  2020/0322(COD)  -  amenințările
transfrontaliere  pentru  sănătate  
 
Dezbatere: luni, 13 septembrie
 
Rezultatele votului: miercuri, 15 septembrie
 
Procedură: procedură legislativă ordinară
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en


Mai multe informaţii
Proiect de raport (ECDC)
Proiect de raport (amenințările transfrontaliere pentru sănătate)
Fișă de procedură (ECDC)
Fișă de procedură (amenințările transfrontaliere pentru sănătate)
EP Research: Consolidarea rezilienței la amenințările transfrontaliere pentru sănătate: către o
uniune europeană a sănătății (20.04.2021) (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Drepturile LGBTIQ și măsurile anti-discriminare
în UE
 
Într-o rezoluție care va fi supusă la vot luni (rezultatele
votului marți), PE va evalua problemele și discriminarea cu
care se confruntă comunitățile și familiile LGBTIQ din
Europa.
 
Textul pregătit de Comisia pentru petiții solicită recunoașterea la nivel paneuropean a soților și
partenerilor înregistrați de același sex, care ar trebui să se bucure de aceleași drepturi în toate
statele membre ale UE. Eurodeputații afirmă, de asemenea, că părinții familiilor LGBTIQ ar
trebui să fie recunoscuți în mod consecvent ca părinți ai copiilor acestora.
 
Este de așteptat ca Parlamentul să îndemne Comisia să inițieze proceduri de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, unde guvernul nu a actualizat legislația națională
pentru a reflecta o hotărâre a Curții  Europene de Justiție  care extinde dispozițiile  privind
noțiunea de „soț” din legislația UE la cuplurile de același sex. Proiectul de rezoluție subliniază,
de asemenea, discriminarea cu care se confruntă comunitățile LGBTIQ în Polonia și Ungaria și
solicită acțiuni suplimentare din partea UE (proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor,
căi de atac judiciare și instrumente bugetare) pentru a aborda situația.
 
Coduri de procerdură: 2021/2679(RSP)
 
Rezultatele votului: marți, 14 septembrie
 
Procedură: rezoluție non-legislativă
 
Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție (EN)
Comunicat de presă privind votul în comisie (15.07.2021) (EN)
Profilul raportoarei: Dolors Montserrat (PPE, Spania)
Fișă de procedură
Studiu PE: obstacole în calea liberei circulații a familiilor-curcubeu în UE
Comunicat de presă: Parlamentul European se opune vehement legii maghiare anti-LGBTIQ
(08.07.2021)
Rezoluția PE privind riscul clar de încălcare gravă de către Polonia a statului de drept
(17.09.2020)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=RO
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210701IPR07502/parlamentul-european-se-opune-vehement-legii-maghiare-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210701IPR07502/parlamentul-european-se-opune-vehement-legii-maghiare-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_RO.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Alte subiecte pe ordinea de zi 
 
.
 
Polonia: eurodeputații vor evalua atacurile continue la adresa libertății mass-mediei și a statului
de drept; dezbatere miercuri, rezultatele votului joi
 
Cartea albastră a UE: vot final privind noul sistem de atragere a migranților cu înaltă calificare;
fișă de procedură; dezbatere marți, rezultatele votului miercuri
 
UE-Rusia: O strategie de combatere a politicii  Kremlinului  și  de promovare a democrației;
proiect de raport;  fișă de procedură; dezbatere marți,  rezultatele votului  joi
 
Încetarea utilizării  animalelor  în cercetare și  testare;  fișă de procedură;  dezbatere 8 iulie;
rezultatele votului  joi
 
Eurodeputații vor evalua răspunsul UE la dezastrele naturale recente; întrebare cu solicitare de
răspuns oral; dezbatere marți
 
Pachetul UE privind clima pentru 2030: Parlamentul evaluează propunerile Comisiei; dezbatere
marți
 
Eurodeputații solicită ca violența bazată pe gen să fie clasificată drept infracțiune în temeiul
legislației UE; proiect de raport; fișă de procedură; dezbatere miercuri, rezultatele votului joi
 
Eurodeputații urmează să aprobe bugetul pe șapte ani pentru țările în curs de aderare; fișă de
procedură
 
Parlamentul  urmează să  își  prezinte  viziunea pentru  o  nouă strategie  UE-China;  fișă  de
procedură;  dezbatere  marți,  rezultatele  votului  joi
 
Dezvăluirile proiectului Pegasus: eurodeputații  dezbat spionajul guvernamental; dezbatere
miercuri
 
Un fond în valoare de 5 miliarde EUR pentru a ajuta țările și regiunile UE să facă față Brexitului;
comunicat de presă în urma acordului politic; fișă de procedură; dezbatere marți, rezultatele
votului miercuri
 
Impozitare: eurodeputații  europeni vor evalua eficacitatea schimbului  de informații  fiscale;
proiect de rezoluție;  fișă de procedură; dezbatere miercuri,  rezultatele votului  joi
 
Lucrătorii pe platforme online: Parlamentul solicită drepturi sociale egale; proiect de raport;
dezbatere luni, rezultatele votului joi
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0176(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2784(RSP)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000059_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000059_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0249_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2035(INL)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0247(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0247(COD)
https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2037(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2037(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210615IPR06211/deal-reached-on-eu-fund-to-help-regions-and-businesses-adapt-to-brexit
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0380(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0193_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2046(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_RO.html


Liban:  eurodeputații  vor  discuta  despre  nevoia  de  reforme  și  de  sprijin  pentru  grupurile
vulnerabile;  dezbatere  marți,  rezultatele  votului  joi
 
Propunerea Parlamentului  privind crearea unui  organism european de etică independent;
proiect  de raport;  rezultatele votului  joi
 
Sparanghel,  bulbi  de flori,  plante ornamentale:  soiuri  noi  protejate pentru o perioadă mai
îndelungată;  proiect  de raport;  fișă de procedură;  rezultatele votului  marți
 
Rezoluții referitoare la drepturile omului și democrație (Cuba, Emiratele Arabe Unite, Kenia);
dezbatere și rezultatele votului joi
 
Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre; rezultatele votului
marți
 
Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană; rezultatele votului marți
 
Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul
financiar 2022; dezbatere miercuri
 
Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor
de dezvoltare durabilă; dezbatere miercuri
 
Inversarea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19; dezbatere miercuri
 
Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt; vot luni
 
Către un transport pe căi navigabile interioare (TCNI) adaptat exigențelor viitorului în Europa;
vot luni
 
Sancțiunile impuse de Statele Unite și statul de drept; dezbatere joi
 

Şedinţe plenare
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0260_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0171_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0019(COD)

