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Lucrătorii digitali: eurodeputații vor vota poziția de negociere a PE 
Joi, PE va decide dacă să confirme mandatul de negociere privind noi măsuri de
îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru lucrătorii platformelor digitale.
 
 
Parlamentul își va prezenta prioritățile pentru summitul UE-Ucraina 
Înaintea summitului UE-Ucraina de la Kiev din 3 februarie, eurodeputații vor discuta
despre modul în care UE poate sprijini în continuare Ucraina în lupta împotriva invaziei
rusești.
 
 
Eurodeputații vor dezbate reforma normelor UE privind migrația și
azilul 
În cadrul dezbaterii de miercuri după-amiază cu Comisia și Președinția suedeză, PE își
va prezenta prioritățile în materie de migrație și azil înainte de summitul din 9-10
februarie. 
 
 
Publicitatea politică: mai multă echitate și transparență  
Eurodeputații vor dezbate și vota poziția de negociere pentru discuții cu Consiliul
asupra unor reguli mai stricte privind publicitatea politică plătită.  
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
.
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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/en/webstreaming
https://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Lucrătorii digitali: eurodeputații vor vota poziția
de negociere a PE
 
Joi, PE va decide dacă să confirme mandatul de negociere
privind noi măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă
pentru lucrătorii platformelor digitale.
 
Decizia Comisiei pentru ocuparea forței de muncă din 12 decembrie 2022 de a iniția negocieri
cu Consiliul va fi supusă votului în plen joi, la ora locală 11.00 (12.00 ora României).
 
Noile norme ar reglementa modul de stabilire corectă a statutului profesional al lucrătorilor pe
platforme online și modul în care platformele digitale ar trebui să utilizeze algoritmi și inteligență
artificială pentru a monitoriza și evalua lucrătorii.
 
Context
 
Mandatul pentru negocieri a fost anunțat în plen de președinta Metsola luni, 16 ianuarie. Întrucât
o zecime dintre eurodeputații au formulat obiecții în termen de 24 de ore, este necesar votul în
plenul PE (articolul 71 din Regulamentul de procedură).
 
Cod de procedură: 2021/0414(COD)
 
Vot: joi, 2 februarie
 
Procedură: vot asupra unui mandat de negociere
 
 
Mai multe informaţii
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme
Comunicat de presă după votul în comisie (12.12.2022) (EN)

Fișă de procedură
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-RULE-071_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64513/digital-workers-better-working-conditions-and-protection-of-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0414(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0414(COD)&l=en


Parlamentul își va prezenta prioritățile pentru
summitul UE-Ucraina
 
Înaintea summitului UE-Ucraina de la Kiev din 3 februarie,
eurodeputații vor discuta despre modul în care UE poate
sprijini în continuare Ucraina în lupta împotriva invaziei
rusești.
 
La summitul de la Kiev, liderii UE și ucraineni vor discuta despre continuarea sprijinului financiar
și  militar  pentru guvernul  de la Kiev,  precum și  despre următorii  pași  în ceea ce privește
procesul  de aderare la UE al  Ucrainei.
 
În ianuarie, eurodeputații au cerut UE și statelor sale membre să-și sporească asistența militară,
politică și umanitară pentru Ucraina și să își consolideze apărarea în fața amenințărilor rusești la
adresa securității europene. În cadrul aceeași sesiuni plenare de la Strasbourg, aceștia au
insistat din nou că ar trebui instituit un tribunal internațional special pentru a pedepsi crimele
comise de liderii și forțele ruse în Ucraina.
 
Dezbaterea în plen va avea loc joi, urmată de un vot asupra unei rezoluții în aceeași zi.
 
Dezbatere și vot: joi, 2 februarie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și ale Comisiei, cu rezoluție
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Parlamentul European declară Rusia drept stat care sponsorizează
terorismul (23.11.2022)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66639/meps-call-for-a-firmer-response-to-russian-threats-to-european-security
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66639/meps-call-for-a-firmer-response-to-russian-threats-to-european-security
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20230113IPR66653/ucraina-pe-cere-un-tribunal-special-pentru-pedepsirea-crimelor-rusesti
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20221118IPR55707/parlamentul-european-declara-rusia-drept-stat-care-sponsorizeaza-terorismul
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20221118IPR55707/parlamentul-european-declara-rusia-drept-stat-care-sponsorizeaza-terorismul
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Eurodeputații vor dezbate reforma normelor UE
privind migrația și azilul
 
În cadrul dezbaterii de miercuri după-amiază cu Comisia și
Președinția suedeză, PE își va prezenta prioritățile în
materie de migrație și azil înainte de summitul din 9-10
februarie. 
 
În cadrul reuniunii lor de la Bruxelles, șefii  de stat sau de guvern se vor concentra asupra
îmbunătățirii  competitivității  economiei europene și asupra politicii  în domeniul migrației.
 
În  contextul  creșterii  numărului  de persoane ce intră în UE de-a lungul  diferitelor  rute de
migrație și al presiunii exercitate asupra sistemelor de azil și de primire, eurodeputații vor evalua
propunerile recente ale Comisiei și  ale miniștrilor justiției  și  afacerilor interne. Principalele
aspecte  care  vor  fi  discutate  includ  cooperarea  cu  țările  terțe  și  între  statele  membre,
modalitățile de accelerare a returnării persoanelor care nu se califică pentru statutul de refugiat
în UE, utilizarea barierelor fizice la unele frontiere externe și posibila finanțare din partea UE
pentru astfel de măsuri, operațiunile de căutare și salvare, precum și rolul Frontex.
 
Eurodeputații vor evalua, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește revizuirea
normelor comune privind migrația și azilul, pentru a asigura solidaritatea și partajarea echitabilă
a responsabilității între statele membre în ceea ce privește sosirea migranților și a solicitanților
de azil. În decembrie 2022, colegiuitorii au ajuns la acorduri în ceea ce privește condițiile de
primire și cadrul de relocare, iar negocierile coninuă pentru normele revizuite de înregistrare în
baza de date Eurodac. Parlamentul intenționează să voteze în lunile următoare cu privire la
inițiativele rămase – Regulamentul privind gestionarea azilului și a migrației, Regulamentul
privind situațiile de criză și de forță majoră, Regulamentul privind examinarea, cu scopul de a
finaliza noile norme înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2024.
 
Dezbatere: miercuri, 1 februarie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și ale Comisiei, fără rezoluție
 
Mai multe informaţii
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://home-affairs.ec.europa.eu/towards-operational-strategy-more-effective-returns_en
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-reducing-the-pressure-of-irregular-migration-and-ensuring-effective-return/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Presidency+statement%3a+Reducing+the+pressure+of+irregular+migration+and+ensuring+effective+return
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221214IPR64716/asylum-deal-on-reception-conditions-for-applicants-to-international-protection
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221214IPR64716/asylum-deal-on-reception-conditions-for-applicants-to-international-protection
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221214IPR64717/asylum-and-migration-deal-reached-on-new-eu-resettlement-framework
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64521/eurodac-meps-ready-to-start-negotiations-with-the-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Publicitatea politică: mai multă echitate și
transparență 
 
Eurodeputații vor dezbate și vota poziția de negociere
pentru discuții cu Consiliul asupra unor reguli mai stricte
privind publicitatea politică plătită.  
 
Dezbaterea de miercuri va fi urmată de un vot joi, care urmează să confirme poziția adoptată
săptămâna trecută în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor.
 
Eurodeputații intenționează să introducă obligația ca reclamele politice, online și offline, să
poată fi identificate clar ca atare. Ar trebui facilitat accesul la informații despre sponsor, despre
suma plătită pentru reclamă, despre cum au fost identificați cei vizați și despre legătura dintre
reclame și  procesele electorale.  De asemenea, vor fi  stabilite norme suplimentare pentru
perioadele imediat  anterioare alegerilor  și  referendumurilor.
 
Codul de procedură: 2021/0381(COD)
 
Dezbatere: miercuri, 1 februarie
 
Vot: joi, 2 februarie
 
Procedură: vot asupra unui mandat de negociere
 
Mai multe informaţii
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
transparența și direcționarea publicității politice
Comunicat de presă după votul în comisie (24.1.2023)
(EN)
Fișă de procedură
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68616/meps-toughen-rules-on-political-advertising
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68616/meps-toughen-rules-on-political-advertising
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0381(COD)&l=en


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Afganistan: represiunea și violența aplicate femeilor; rezoluția adoptată în noiembrie 2022;
dezbatere miercuri
 
Spălarea de bani: PE interprelează Consiliul și Comisia pentru desemnarea de noi țări cu risc;
dezbatere miercuri
 
Propunerile Parlamentului pentru o nouă strategie industrială a UE privind decarbonizarea;
proiecte de rezoluții; fișă de procedură; vot joi
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2023/2513(RSP)

