
 

Newsletter, sesiune plenară
Bruxelles, 8-10 iulie 2020
 
Eurodeputații vor discuta prioritățile Președinției germane cu Angela
Merkel  
Parlamentul va dezbate miercuri după-amiază alături de cancelarul german Angela
Merkel strategia și obiectivele principale ale Președinției germane în următoarele șase
luni.
 
 
PE va dezbate asupra bugetului UE și redresării cu Maroš Šefčovič
și Charles Michel 
În retrospectiva reuniunii Consiliului European din 19 iunie și înaintea celei din 17 iulie,
deputații își vor exprima poziția privind viitoarea finanțare UE și redresarea economică.
 
 
Redefinirea strategiei UE post-COVID-19 în domeniul sănătății
publice 
Eurodeputații vor dezbate miercuri revizuirea necesară a politicii UE în domeniul
sănătății publice, alături de comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakdes. 
 
 
Eurodeputații vor vota reforma sectorului de transport rutier 
PE susține ultimul vot privind reformele menite să îmbunătățească condițiile de muncă
ale șoferilor, să clarifice prevederile legate de detașarea acestora și să combată
practicile ilegale. 
 
 
CFM: va deveni respectarea statului de drept o condiție pentru
accesarea fondurilor europene?  
PE va chestiona Consiliul și Comisia privind condiționarea obligatorie pentru
accesarea finanțării UE de respectarea principiilor statul de drept, în cadrul următorului
CFM.
 
 
Procesul de integrare a romilor în Europa: o stragegie post-2020 
Eurodeputații vor face joi un bilanț al situației romilor în Europa și vor discuta despre
strategia UE pentru deceniul următor, alături de comisarul Dalli și un reprezentant al
Consiliului.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi
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Rapoarte ale eurodeputaților români 
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http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-07-08
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Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct (EbS+)
Centrul multimedia
Conferințe de presă și alte evenimente
EP Newsbub

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-07-08
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 discuta prioritățile
Președinției germane cu Angela Merkel 
 
Parlamentul va dezbate miercuri după-amiază alături de
cancelarul german Angela Merkel strategia și obiectivele
principale ale Președinției germane în următoarele șase
luni.
 
Angela Merkel va fi prezentă la ședința plenară din Bruxelles, prima sa deplasare externă de la
începutul  pandemiei,  și  se va adresa eurodeputaților  în jurul  orei  locale 14:15 (15:15 ora
României).  Declarația va fi  urmată de intervenții  ale Ursulei  von der Leyen și  ale liderilor
grupurilor  politice.
 
Sub motto-ul „Împreună pentru redresarea Europei”, Președinția germană a Consiliului se va
axa pe redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19, inclusiv încheierea acordurilor
pentru planul de redresare și următorul buget pe termen lung al UE (cadrul financiar multianual -
CFM).  După  ce  liderii  UE  vor  ajunge  la  un  acord  privind  următorul  CFM,  negocierile  cu
Parlamentul vor putea începe. Eurodeputații trebuie să își dea consimțământul cu privire la
CFM.
 
Pe lângă depășirea consecințelor pandemiei, Președinția germană intenționează să finalizeze
condițiile viitoarei relații a UE cu Regatul Unit și să intensifice negocierile privind schimbările
climatice, digitalizarea și rolul Europei în lume.
 
Dezbatere: miercuri, 8 iulie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei
 
Mai multe informaţii
Bugetul UE pe termen lung 2020-2027
Website-ul Președinției germane
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk?


PE va dezbate asupra bugetului UE și redresării
cu Maroš Šefčovič  și Charles Michel
 
În retrospectiva reuniunii Consiliului European din 19 iunie
și înaintea celei din 17 iulie, deputații își vor exprima poziția
privind viitoarea finanțare UE și redresarea economică.
 
Dezbaterea este programată miercuri, la ora locală 15.30 (16.30 ora României).
 
La 19 iunie, șefii de stat sau de guvern ai UE au avut un schimb de opinii, prin videoconferință,
pentru a discuta planurile fondului de redresare pentru a răspunde crizei COVID-19 și un nou
buget pe termen lung al UE, prezentat de Comisia Europeană la 27 mai 2020 în Parlament.
Aceștia nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la o poziție comună.
 
Liderii UE se vor reuni din nou, față în față, la Bruxelles pe 17 iulie, pentru a încerca să ajungă
la un acord bazat pe propunerile concrete pe care Charles Michel, Președintele Consiliului
European, urmează să le prezinte înainte de reuniunea la nivel înalt.
 
Joi, 2 iulie, Președintele PE, David Sassoli, a declarat: „Negocierile încep acum, iar Parlamentul
este pregătit. Decizia Președintelui von der Leyen de a activa articolul 324 din Tratatul UE
subliniază că toate instituțiile sunt pregătite și se angajează să ofere răspunsuri cetățenilor
europeni. Am primit astăzi un mandat din partea Conferinței președinților, alcătuit din liderii
grupurilor politice din Parlament, pentru a negocia condițiile unui acord ambițios”.
 
Parlamentul trebuie să își dea acordul (vot cu majoritate absolută) înainte de intrarea în vigoare
a bugetului pe termen lung (CFM) pentru perioada 2021-2027.
 
Dezbatere: miercuri, 8 iulie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei, fără rezoluție
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200526IPR79817/eurodeputatii-saluta-propunerile-comisiei-privind-pachetul-de-redresare
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins


Mai multe informaţii
Discursul Președintelui PE, David Sassoli, înaintea reuniunii Consiliului European din 19 iunie
(EN)
EP Research: „Rezultatele videoconferinței Consiliului European din 19 iunie 2020” (EN)
Scrisoare din partea a cinci lideri de grupuri parlamentare din PE către șefii de stat sau de
guvern ai UE (18.06.2020) (EN)
Comunicat de presă: UE 27 are nevoie de un pachet de redresare de 2 mii de miliarde EUR
pentru a aborda impactul COVID-19 (15.05.2020)
Rezoluția Parlamentului European din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar
multianual, resursele proprii și planul de redresare
Declarația echipei de negociere PE asupra CFM/resurse proprii: „Planul de redresare este
crucial, însă nu trebuie să sacrificăm soluțiile pe termen lung cu cele pe termen scurt” (27.05.
2020) (EN)
Întrebări și răspunsuri despre bugetul pe termen lung al Uniunii Europene (cadrul financiar
multianual - CFM)
Materiale audio, video și fotografice gratuite - Consiliul European din 19 iunie
Materiale audio, video și fotografice gratuite - Consiliul European din 17-18 iulie

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

5 I 14

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200115IPR70326/intrebari-si-raspunsuri-despre-bugetul-pe-termen-lung-al-ue-cfm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200115IPR70326/intrebari-si-raspunsuri-despre-bugetul-pe-termen-lung-al-ue-cfm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


Redefinirea strategiei UE post-COVID-19 în
domeniul sănătății publice
 
Eurodeputații vor dezbate miercuri revizuirea necesară a
politicii UE în domeniul sănătății publice, alături de
comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakdes. 
 
Pandemia de COVID-19 a scos la iveală lacune în ceea ce privește modul în care UE și statele
sale membre se ocupă de urgențele în materie de sănătate publică. Miercuri seara, Parlamentul
va dezbate alături de comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, modalități pentru o mai bună
echipare și coordonare a sistemelor de sănătate din UE pentru a face față amenințărilor viitoare
la adresa sănătății. O rezoluție va fi supusă la vot vineri.
 
Context
 
Responsabilitatea principală  pentru  sănătatea publică  și,  în  special,  pentru  sistemele  de
sănătate revine statelor membre. Cu toate acestea, UE joacă un rol important în îmbunătățirea
sănătății  publice,  prevenirea  și  gestionarea  bolilor,  atenuarea  surselor  de  pericol  pentru
sănătate  și  armonizarea  strategiilor  în  materie  de  sănătate  între  statele  membre.
 
Parlamentul a promovat în mod constant instituirea unei politici coerente a UE în domeniul
sănătății publice. Printr-o rezoluție privind revizuirea bugetului UE pentru perioada de după
2020 și planul de redresare economică a UE, deputații au insistat asupra creării un nou program
european de sine stătător în domeniul sănătății.
 
Ca urmare, Comisia a prezentat o propunere de 9.4 miliarde EUR pentru programul EU4Health
în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027, parte a planului de redresare a UE denumit
Next Generation EU.
 
Cod de procedură: 2020/2691(RSP) 
 
 
Dezbatere: miercuri, 8 iulie
 
Vot: vineri, 10 iulie
 
Procedură: rezoluțiie pe teme de actualitate (RSP)
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-planul-de-redresare-economica-al-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)


Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Comunicat de presă: EU4Health: Eurodeputații salută propunerea pentru un program de sine
stătător în domeniul sănătății (28.05.2020) (EN)
Comunicat de presă: Strategia UE privind vaccinurile COVID-19 trebuie să asigure siguranță și
accesibilitate pentru toți (22.06.2020) (EN)
Pericolele pentru sănătate: stimularea nivelului de pregătire și de management al crizei în UE
(EN)
Parlamentul European: răspunsul UE la coronavirus
Comisia Europeană: răspunsul la coronavirus
Materiale audio, video și fotografice gratuite - coronavirus
Materiale audio, video și fotografice gratuite - impactul coronavirus
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200604STO80507/health-threats-boosting-eu-readiness-and-crisis-management
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200604STO80507/health-threats-boosting-eu-readiness-and-crisis-management
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Eurodeputații vor vota reforma sectorului de
transport rutier
 
PE susține ultimul vot privind reformele menite să
îmbunătățească condițiile de muncă ale șoferilor, să
clarifice prevederile legate de detașarea acestora și să
combată practicile ilegale. 
 
Eurodeputații se vor pronunța miercuri cu privire la schimbările aduse normelor revizuite privind
detașarea șoferilor, perioadele de repaus ale acestora și o mai bună aplicare a normelor în
materie  de  cabotaj  (și  anume,  transportul  de  mărfuri  efectuat  cu  titlu  temporar  de  către
transportatori nerezidenți). Reforma va contribui, printre altele, la asigurarea unei remunerații
echitabile pentru șoferi, la prevenirea cabotajului sistematic și la combaterea societăților de tip
„cutie poștală”.
 
Noile norme, care au fost convenite provizoriu cu Consiliul, vor fi considerate adoptate, cu
excepția cazului în care amendamentele depuse sunt votate cu majoritate absolută (adică cel
puțin 353 de voturi).
 
O conferință de presă cu raportorii  Henna Virkkunen (PPE, Finlanda), Ismail Ertug (S&D,
Germania) și Kateřina Konečná (GUE/NGL, Cehia) va avea loc joi, 9 iulie, la ora locală 10:00
(11:00 ora României).
 
Eurodeputații vor adopta, de asemenea, noile norme privind informațiile electronice în cadrul
transportului electronic de mărfuri, ce vor permite utilizarea documentelor electronice pentru
transportul transfrontalier, pentru a genera economii de timp și de bani.
 
Coduri  de  procedură:  2017/0121(COD)  (Konecna),  2017/0122(COD)  (Virkkunen),
2017/0123(COD)  (Ertug),  2018/0140(COD)  (Deli)
 
Vot: miercuri, 8 iulie
 
Procedură: procedură legislativă ordinară (a doua lectură)
 
Mai multe informaţii

Comunicat de presă: Comisia pentru transport Committee aprobă reforma majoră a sectorului
de transport rutier (08.06.2020) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23699/KATERINA_KONECNA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0121(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0122(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0123(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0140(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk


CFM: va deveni respectarea statului de drept o
condiție pentru accesarea fondurilor europene? 
 
PE va chestiona Consiliul și Comisia privind condiționarea
obligatorie pentru  accesarea finanțării UE de respectarea
principiilor statul de drept, în cadrul următorului CFM.
 
În mai 2018, Comisia a propus un mecanism de suspendare sau de reducere a fondurilor UE
dacă există  „deficiențe  generalizate  în  ceea ce privește  statul  de  drept”  pentru  perioada
următorului  cadru  financiar  multianual  (CFM),  2021-2027.
 
În ianuarie 2019, eurodeputații au adoptat mandatul de negociere, convenind asupra acestui
principiu, însă solicitând în plus ca beneficiarii finali să fie protejați în mod corespunzător și ca
Parlamentul să se implice pe deplin în procesul decizional privind suspendarea plăților.
 
Negocierile cu Consiliul nu au început încă, întrucât statele membre nu au reușit să ajungă la un
acord cu privire la o poziție comună.
 
Cod de procedură: 2018/0136(COD)
 
Dezbatere: joi, 9 iulie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei / procedură legislativă ordinară
 
Mai multe informaţii
Textul adoptat privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea
ce privește statul de drept în statele membre
Comunicat de presă:  Ţările membre care pun în pericol statul de drept riscă să piardă bani
europeni (17.01.2019)
Fișă de procedură
Tren legislativ: regulamentul privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe
generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190109IPR23011/tarile-membre-care-pun-in-pericol-statul-de-drept-risca-sa-piarda-bani-europeni
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190109IPR23011/tarile-membre-care-pun-in-pericol-statul-de-drept-risca-sa-piarda-bani-europeni
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190109IPR23011/tarile-membre-care-pun-in-pericol-statul-de-drept-risca-sa-piarda-bani-europeni
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Procesul de integrare a romilor în Europa: o
stragegie post-2020
 
Eurodeputații vor face joi un bilanț al situației romilor în
Europa și vor discuta despre strategia UE pentru deceniul
următor, alături de comisarul Dalli și un reprezentant al
Consiliului.
 
Integrarea romilor și  strategia anti-discriminare a UE pentru perioada de după 2020 vor fi
subiectele unei dezbateri joi. Eurodeputații vor solicita obiective obligatorii din punct de vedere
juridic, precum și un mecanism de monitorizare la nivelul UE, pentru a evita utilizarea abuzivă a
fondurilor și pentru a supraveghea discriminarea sistemică.
 
În timp ce romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, aproximativ 80% dintre
aceștia din nouă state membre cu cele mai mari comunități  rome trăiesc în sărăcie. Într-o
dezbatere recentă în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, eurodeputații au adus în discuție
atitudinile negative profund înrădăcinate împotriva romilor, ce predomină în Europa.
 
În 2011, Comisia a prezentat cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor pentru
perioada 2011-2020, care vizează promovarea egalității și a integrării sociale prin accesul la
educație, locuri  de muncă, asistență medicală și locuințe. În 2013, strategiile naționale de
integrare  a  romilor  au  fost  consolidate  printr-o  recomandare  a  Consiliului,  axându-se  pe
combaterea discriminării și reducerea sărăciei, precum și prin introducerea unei obligații de
raportare anuală pentru statele membre în 2016.
 
Cod de procedură: 2020/2692(RSP)
 
Dezbatere: joi,9 iulie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei, urmate de o dezbatere
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf%252523page=11
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf%252523page=11
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX%3A52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013H1224%2801%29
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2692(RSP)


Mai multe informaţii
Fișă de procedură
EP Research: Cadrul pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020:
Evaluarea punerii în aplicare la nivel european (aprilie 2020) (EN)
Rezoluția PE referitoare la necesitatea de a consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile
naționale de integrare a romilor post-2020 și de a intensifica lupta împotriva atitudinilor
negative față de romi (12.02.2019)
Rezoluţia PE referitoare la aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește
integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (25.10.2017)
Comisia Europeană: Pregătirea unei inițiative post-2020 asupra egalității de șanse și inegrării
romilor (EN)
Comisia Europeană: Imagine de ansamblu a impactului măsurilor împotriva coronavirusului
asupra comunităților rome marginalizate din UE (23.04.2020) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2692(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_RO.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
.
 
Parlamentul va solicita sprijin social sporit pentru întreprinderile și lucrătorii din UE (proiect de
rezoluție; comunicat de presă comisia EMPL); vot vineri
 
UE trebuie să susțină reclădirea sectorului cultural, grav afectat de COVID-19; dezbatere vineri
(vot în septembrie)
 
PE solicită  Comisiei  intensificarea  acțiunilor  împotriva  produselor  chimice  periculoase  (
comunicat de presă comisia ENVI; proiect de întrebare cu solicitare de răspuns oral); dezbatere
joi, vot vineri
 
Prevenirea spălării  banilor și a finanțării  terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte
evoluții  recente  (fișă  de  procedură;  studiu  PE;  planul  de  acțiune al  Comisiei);  dezbatere
miercuri;  vot  vineri
 
Stocarea  energiei  /  Revizuirea  liniilor  directoare  pentru  infrastructurile  energetice
transeuropene;  vot  vineri
 
Eurodeputații nominalizați pentru comisiile speciale, subcomisia și comisia de anchetă recent
inființate (comunicat de presă în urma înființării); anunț vineri
 
Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale în cadrul crizei COVID-19 (comunicat de presă
comisia PETI); vot miercuri
 
Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia
(comunicat de presă comisia PETI); dezbatere și vot miercuri
 
Cum poate fi oprită erodarea drepturilor omului în lume (Raport anual UE 2019 privind drepturile
omului și democrația în lume); dezbatere joi
 
Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul Austriei, Helga Berger (proiect de
raport); vot miercuri
 
Rolul  politicii  de coeziune în abordarea consecințelor  socioeconomice negative ale crizei
provocate de COVID-19 (întrebare cu solicitare de răspuns oral);  dezbatere miercuri
 
Eurodeputații vor aproba 585 milioane de euro în sprijinul regugiaților sirieni din țările vecine (
fișă de procedură); vot vineri
 
Aniversarea a 25 de ani de la masacrul din Srebrenica; dezbatere vineri
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0124_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0124_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81704/meps-demand-unprecedented-support-measures-for-eu-firms-and-workers
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81708/meps-call-on-eu-commission-to-step-up-action-against-dangerous-chemicals
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2020/06-25/1197294EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2686(RSP)
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81228/parliament-sets-up-special-committees-and-a-permanent-subcommittee
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81215/covid-19-protecting-the-rights-of-persons-with-intellectual-disabilities
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81215/covid-19-protecting-the-rights-of-persons-with-intellectual-disabilities
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81214/petitions-meps-sound-alarm-over-japanese-parental-child-abduction
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_e-version.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CONT/PR/2020/06-25/1205510EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CONT/PR/2020/06-25/1205510EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000035_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2092(BUD)&l=en


Parlamentul va evalua situația din Venezuela (comunicat de presă comisia AFET); vot joi
 
Rolul negativ al Turciei în regiunea Mediternanei; dezbatere joi
 
Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018;
vot miercuri
 
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018 & 2019;
vot miercuri
 
Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene; vot miercuri
 
Situația din Belarus; dezbatere joi
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200110IPR70010/venezuelan-crisis-meps-reaffirm-their-support-for-juan-guaido


Rapoarte ale eurodeputaților români
 
.
 
Inițiativa cetățenească europeană: măsuri  temporare privind termenele pentru etapele de
colectare, verificare și examinare având în vedere pandemia de COVID-19; raportor Loránt
Vincze (PPE, RO); fișă de procedură; vot final joi
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/98582/LORANT_VINCZE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/98582/LORANT_VINCZE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0099(COD)

