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Eurodeputații vor reflecta asupra viitorului parteneriatului UE-SUA 
Marți dimineață, Parlamentul va dezbate situația parteneriatului transatlantic,
necesitatea unei mai mari autonomii a UE și modalitățile de cooperare cu administrația
Biden.
 
 
Costurile energiei: PE va dezbate măsuri de limitare a impactului
creșterilor de prețuri 
În contextul creșterii prețurilor la energie și consecințelor îngrijorătoare asupra
consumatorilor și industriei, PE, Consiliul și Comisia vor discuta posibile opțiuni de
abordare a crizei.
 
 
PE dorește ca UE să îndeplinească “viziunea zero” privind decesele
cauzate de accidente rutiere până în 2050 
Pentru a atinge obiectivul “niciun deces pe drumurile din UE” până în 2050, PE va
solicita măsuri mai solide de siguranță rutieră.
 
 
Protejarea femeilor și a copiilor împotriva violenței în cuplu după
separare 
Litigiile privind custodia copiilor constituie o formă de violență bazată pe gen atunci
când sunt utilizate de parteneri violenți pentru a continua să aducă prejudicii victimelor.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2021-10-04
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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



Eurodeputații vor reflecta asupra viitorului
parteneriatului UE-SUA
 
Marți dimineață, Parlamentul va dezbate situația
parteneriatului transatlantic, necesitatea unei mai mari
autonomii a UE și modalitățile de cooperare cu
administrația Biden.
 
În cursul dezbaterii, eurodeputații vor discuta consecințele retragerii trupelor SUA și NATO din
Afganistan asupra parteneriatului transatlantic, precum și necesitatea de a consolida autonomia
strategică și capabilitățile de apărare ale UE. De asemenea, consecințele recentului acord
AUKUS, vor fi  cel mai probabil abordate în cadrul discuțiilor.
 
Într-un raport privind viitorul relațiilor UE-SUA, adoptat în luna iulie a anului trecut, eurodeputații
din cadrul Comisiei pentru afaceri externe și-au exprimat speranța că alegerea lui Joe Biden va
aduce un nou impuls în relațiile bilaterale și va conduce la o mai bună cooperare între cele două
puteri,  în  calitate  de  parteneri  egali.  În  raportul  respectiv,  PE  a  salutat  reafirmarea
angajamentului SUA față de multilateralismul bazat pe norme, precum și decizia de a se alătura
Acordului de la Paris și Organizației Mondiale a Sănătății.
 
Raportul  solicită,  de asemenea, o poziție coordonată față de Rusia și  China, precum și  o
cooperare mai strânsă în domeniul energiei curate și al cercetării, dezvoltării și inovării, precum
și în ceea ce privește lupta împotriva terorismului.
 
Textul va fi supus votului final miercuri. O conferință de presă cu raportorul Tonino Picula (S&D,
Croația) va avea loc marți la ora locală 12.00 (13.00 ora României), în sala de conferințe de
presă Daphne Caruana Galizia a Parlamentului.
 
Dezbatere: marți, 5 octombrie 
 
Rezultatele votului: miercuri, 6 octombrie
 
Mai multe informaţii
Comisia pentru afaceri externe
Fișă de procedură
Profilui raportorului Tonino Picula (S&D, Croația)
EP Research: Situația din Afganistan: Criterii de referință esențiale pentru angajamentul UE
(17/09.2021) (EN)
EP Research: Promovarea democrației în lume: document explicativ UE-SUA (28.07.2021)
(EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038 (INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_17601_pk


Costurile energiei: PE va dezbate măsuri de
limitare a impactului creșterilor de prețuri
 
În contextul creșterii prețurilor la energie și consecințelor
îngrijorătoare asupra consumatorilor și industriei, PE,
Consiliul și Comisia vor discuta posibile opțiuni de
abordare a crizei.
 
Miercuri dimineață, eurodeputații vor audia Comisia Europeană și Consiliul cu privire la posibile
soluții  la nivel  european în ceea ce privește creșterea prețurilor la energie, pe măsură ce
prețurile  gazelor  cresc  din  cauza cererii  mari  și  a  stocurilor  scăzute  din  statele  membre.
Dezbaterea  se  va  axa  pe  rolul  măsurilor  de  eficiență  energetică  și  al  energiei  din  surse
regenerabile în acest context,  precum și pe necesitatea de a combate sărăcia energetică.
 
Comisia Europeană a afirmat deja că veniturile provenite din schema UE de comercializare a
certificatelor de emisii (ETS) ar putea fi utilizate de statele membre pentru a atenua impactul
creșterii prețurilor, în special consecințele societale ale acestora. De asemenea, UE lucrează la
crearea unui fond social în acest context, în cadrul noului pachet privind clima anunțat pe 14
iulie.
 
Dezbatere: miercuri, 6 octombrie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei, urmate de o dezbatere
 
Mai multe informaţii
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rising-energy-costs_20304_pk


PE dorește ca UE să îndeplinească “viziunea zero”
privind decesele cauzate de accidente rutiere
până în 2050
 
Pentru a atinge obiectivul “niciun deces pe drumurile din
UE” până în 2050, PE va solicita măsuri mai solide de
siguranță rutieră.
 
Printre acestea se numără o limită de viteză de 30 km/h în zonele rezidențiale și toleranță zero
în ceea ce privește conducerea sub influența alcoolului.
 
Un proiect de rezoluție, asupra căruia eurodeputații vor dezbate luni și vor vota marți ia act de
faptul că aproximativ 22,700 de persoane mor anual pe drumurile din UE, aproximativ 120,000
de persoane fiind grav rănite.  Progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea ratei
mortalității  au stagnat în ultimii  ani,  iar UE nu a atins obiectivul  autoimpus de a reduce la
jumătate numărul deceselor din accidente rutiere între 2010 și  2020.
 
În România au fost înregistrate 85 de decese rutiere la un milion de locuitori în 2020, cea mai
mare rată din UE.
 
Pentru a remedia această situație, deputații  vor solicita mai multe investiții  în drumuri mai
sigure, o limită de viteză de 30 km/h în zonele rezidențiale și în zonele în care există un număr
mare de bicicliști și pietoni, precum și toleranță zero față de conducerea sub influența alcoolului.
 
Dezbatere: luni, 4 octombrie
 
Rezultatele votului: miercuri, 6 octombrie
 
Procedură: rezoluție nelegislativă
 
Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție
Fișă de procedură
Profilul raportoarei Elena Kountoura (Stânga, Grecia)
EP Research: Siguranța rutieră în UE (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety-statistics-2020_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety-statistics-2020_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2014 (INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI (2019) 635540
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_20303_pk


Protejarea femeilor și a copiilor împotriva
violenței în cuplu după separare
 
Litigiile privind custodia copiilor constituie o formă de
violență bazată pe gen atunci când sunt utilizate de
parteneri violenți pentru a continua să aducă prejudicii
victimelor. 
 
Se așteaptă ca Parlamentul să adopte un raport care să condamne „în termenii cei mai fermi”
toate formele de violență bazată pe gen, violență domestică și violență împotriva femeilor.
Textul va solicita statelor membre să abordeze de urgență creșterea violenței în cuplu în timpul
pandemiei de COVID-19 și să asigure o protecție juridică adecvată, audieri eficace, ordine de
restricție, adăposturi, consiliere și sprijin financiar pentru victime.
 
Conștienți de consecințele grave pe care violența în cuplu le poate avea după separare, având
ca rezultat cele mai extreme cazuri de femicid și infanticid, eurodeputații subliniază că protecția
femeilor și copiilor împotriva violenței și a interesului superior al copilului trebuie să prevaleze
asupra altor criterii atunci când se stabilesc modalitățile de încredințare și de vizitare.
 
Textul va fi dezbătut luni și supus la vot marți.
 
Cod procedură: 2019/2166 (INI)
 
Dezbatere: luni, 4 octombrie
 
Rezultatele votului: marți, 5 octombrie
 
Procedură: raport din proprie inițiativă
 
Mai multe informaţii
Proiect de raport referitor la impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea
asupra femeilor și copiilor
Comunicatul de presă privind votul în comisie (14.07.2021) (EN)
Profilul raportoarei Luisa Regimenti (PPE, Italia)
Profilul raportoarei Elena Kountoura (Stânga, Grecia)
Fișă de procedură
Declarația video a raportoarei Luisa Regimenti (PPE, Italia) (22.02.2021)
Comunicat de presă al PE: “Să transformăm violența bazată pe gen într-o infracțiune în temeiul
legislației UE”, solicită eurodeputații (16.09.2021) (EN)
Studiu PE: Combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în Europa –
Valoarea adăugată a Convenției de la Istanbul și provocările rămase (30.10.2020) (EN)
Materiale foto, video şi audio gratuite - Violența împotriva femeilor
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07914/custody-rights-protecting-women-and-children-from-violence-is-paramount
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197790/LUISA_REGIMENTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2166 (INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-the-impact-of-intimate-partner-violence-and-custody-rights-on-women-and-children-regimenti-rapporteur_I202373-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11927/make-gender-based-violence-a-crime-under-eu-law-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11927/make-gender-based-violence-a-crime-under-eu-law-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU (2020) 658648
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU (2020) 658648
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Eurodeputații vor discuta relațiile UE-Belarus; dezbatere marți, rezultatele votului joi
 
Apărarea cibernetică în  UE:  Parlamentul  urmează să dezbată viitoarea strategie;  fișă de
procedură;  dezbatere marți,  rezultatele  votului  joi
 
Utilizarea inteligenței artificiale de către poliție: PE va propune orientări; fișă de procedură;
dezbatere luni, rezultatele votului marți
 
Noua agenție a UE pentru azil: eurodeputații vor evalua noi competențe și resurse sporite; fișă
de procedură; dezbatere joi, vot într-o sesiune plenară ulterioară
 
Planurile  de redresare ale Ungariei  și  Poloniei  nu au fost  aprobate:  eurodeputații  solicită
clarificări;  dezbatere miercuri
 
Viitoarele crize sanitare: eurodeputații dezbat abordarea UE; dezbatere marți
 
Regiunea arctică: eurodeputații solicită dezactivarea tensiunii din regiune; fișă de procedură;
dezbatere marți, rezultatele votului joi
 
Promovarea  drepturilor  cetățenilor  UE  cu  dizabilități;  fișă  de  procedură;  dezbatere  luni,
rezultatele  votului  joi
 
Reformarea politicii  UE de combatere a practicilor  fiscale dăunătoare;  fișă de procedură;
proiect  de rezoluție;  dezbatere miercuri,  rezultatele  votului  joi
 
Eurodeputații  vor interpela Comisia cu privire la deficiențele normelor UE de combatere a
spălării  banilor;  întrebare cu solicitare de răspuns oral;  dezbatere joi
 
Turismul: lecții învățate din sezonul de vacanță 2021; întrebare cu solicitare de răspuns oral;
dezbatere marți
 
Platforme sociale: eurodeputații  vor solicita UE să își  intensifice eforturile de combatere a
dezinformării;  întrebare cu solicitare de răspuns oral;  dezbatere marți
 
Fondurile fiduciare ale UE și Instrumentul pentru refugiații din Turcia fac obiectul examinării;
proiect de rezoluție; dezbatere marți, rezultatele votului joi
 
Eurodeputații vor solicita UE să ia măsuri pentru a stopa declinul biodiversității la nivel mondial;
fișă de procedură; dezbatere luni, rezultatele votului marți
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2256(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2256(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2016%20(INI)%20&%20l%20=%20ro
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131%28COD%29&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131%28COD%29&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2112(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2209(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f2258(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000063_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000054_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000060_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2274(INI)&l=en


Regiunea Tigray din Etiopia: eurodeputații urmează să dezbată situația umanitară și blocarea
furnizării de ajutor; dezbatere marți, rezultatele votului joi
 
Cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (Myanmar, Rwanda,
SUA); dezbateri și rezultatele votului joi
 
Uniunea bancară – Raportul anual pe 2020; dezbatere miercuri
 
Mediu: Regulamentul Aarhus; rezultatele votului marți
 
Refacerea stocurilor de pește în Marea Mediterană: Evaluare și etapele următoare; dezbatere
luni
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