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Bilanțul Comisiei Juncker 
Deputații vor evalua marți dimineață activitățile realizate în timpul mandatului Comisiei
Juncker.
 
 
Deputații dezbat rezultatele summit-ului din octombrie 
Deputații vor evalua marți dimineață rezultatele reuniunii șefilor de stat și de guvern din
17-18 octombrie.
 
 
Bugetul de investiții UE pentru 2020: o punte către viitorul Europei 
PE își va adopta poziția cu privire la bugetul UE pe anul viitor, cu accent pe schimbările
climatice, șomajul în rândul tinerilor, Erasmus, migrație și politicile externe.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
Alte subiecte pe ordinea de zi
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Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct - EP Live
Conferințe de presă și alte evenimente
EP Multimedia Centre
EP Newsbub
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Bilanțul Comisiei Juncker
 
Deputații vor evalua marți dimineață activitățile realizate în
timpul mandatului Comisiei Juncker.
 
De la  preluarea mandatului  pe  1  noiembrie  2014,  Comisia  Juncker  a  abordat  o  serie  de
probleme importante, printre care schimbările climatice, Brexit-ul, criza zonei euro, șomajul în
rândul tinerilor, migrația, imixtiunea străină în procesele democratice și dezinformarea, atacurile
la  adresa  drepturilor  omului  și  a  statului  de  drept,  schimbările  provocate  de  digitalizare,
creșterea  tensiunilor  internaționale  și  numeroasele  conflicte  armate  aflate  în  apropierea
granițelor  UE.
 
Deputații vor evalua răspunsurile oferite de către Comisie la provocările menționate mai sus,
într-o dezbatere ce va avea loc marți dimineață.
 
Dezbatere: marți, 22 octombrie
 
Procedură: declarație a Președintelui Comisiei, urmată de dezbatere
 
Mai multe informaţii
Pagina web a Comisiei Europene conduse de Jean-Claude-Juncker (EN)
EP Research: Bilanțul asupra celor 10 priorități ale Comisiei Juncker (3.05.2019) (EN)
Comunicat de presă: Parlamentul îl alege pe Jean-Claude Juncker Președinte al Comisiei
Europene (15.7.2014)

Comunicat de presă: Parlamentul alege noua Comisie Europeană (22.10.2014)

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637943
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140714IPR52341/parlamentul-il-alege-pe-jean-claude-juncker-presedinte-al-comisiei-europene
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140714IPR52341/parlamentul-il-alege-pe-jean-claude-juncker-presedinte-al-comisiei-europene
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140714IPR52341/parlamentul-il-alege-pe-jean-claude-juncker-presedinte-al-comisiei-europene
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20141016IPR74259/parlamentul-alege-noua-comisie-europeana
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20141016IPR74259/parlamentul-alege-noua-comisie-europeana
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/appointment-of-juncker-commission_12903_pk


Deputații dezbat rezultatele summit-ului din
octombrie
 
Deputații vor evalua marți dimineață rezultatele reuniunii
șefilor de stat și de guvern din 17-18 octombrie.
 
Principalele puncte de pe ordinea de zi a summit-ului sunt negocierile pentru un buget pe
termen lung al UE, prioritățile strategice pentru următorii  cinci ani (inclusiv o prezentare a
Președintelui ales, Ursula von der Leyen) și schimbările climatice în urma summit-ului ONU și
înaintea conferinței pentru climat ce va avea loc în Santiago de Chile în luna decembrie.
 
O întâlnire separată pe 17 octombrie, în format EU27, este dedicată Brexit-ului. Potrivit deciziei
summit-ului special din 10 aprilie 2019 de acceptare a cererii de prelungire a termenului limită în
conformitate cu Articolul 50, este prevăzut ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană
pe 31 octombrie.
 
Președintele  Consiliului  European,  Donald  Tusk,  și  Președintele  Comisiei,  Jean-Claude
Juncker,  vor  participa  la  dezbatere.
 
Dezbatere: marți, 22 octombrie
 
Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi a Consiliului European din 17-18 octombrie 2019
Proiect de ordine de zi pentru reuniunea EU27 cu privire la Brexit, 17 octombrie 2019
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/10/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/10/17/art50/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Bugetul de investiții UE pentru 2020: o punte
către viitorul Europei
 
PE își va adopta poziția cu privire la bugetul UE pe anul
viitor, cu accent pe schimbările climatice, șomajul în rândul
tinerilor, Erasmus, migrație și politicile externe.
 
Deputații subliniază, în proiectul de rezoluție, că bugetul Uniunii Europene pe anul 2020 ar
trebui să deschidă calea pentru bugetul UE pe termen lung 2021-2027 și să ofere un punct de
plecare solid pentru lansarea noii generații de programe și politici UE.
 
Propunerile deputaților vor îmbunătăți proiectul de buget al Comisiei, adăugând în total peste 2
miliarde de euro pentru protecția mediului. În plus, PE intenționează să suplimenteze fondurile
pentru  Inițiativa  privind  ocuparea  forței  de  muncă  în  rândul  tinerilor  (YEI)  și  programele
Erasmus+, și  să aprobe sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului  în
domenii precum IMM-urile, digitalizarea, migrația și politica externă, inclusiv pentru dezvoltare și
ajutor umanitar.
 
Un interviu  cu  raportorul  general  pentru  bugetul  UE  2020  (secțiunea  Comisiei),  Monika
Hohlmeier  (PPE,  Germania)  poate  fi  descărcat  aici.
 
Etapele următoare
 
Votul în plen va declanșa trei săptămâni de discuții de „conciliere” cu Consiliul, cu scopul de a
ajunge la un acord între cele două instituții la timp pentru ca bugetul de anul viitor să fie votat de
Parlament și semnat de Președintele său în plenul celei de-a doua sesiuni din noiembrie (25-28
noiembrie).
 
Background
 
Aproximativ 93% din bugetul UE finanțează activități concrete în țările UE și nu numai. Se
adresează cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor, cercetătorilor, studenților, ONG-urilor și
întreprinderilor.
 
Bugetul UE este unic. Spre deosebire de bugetele naționale, care sunt utilizate în mare parte
pentru furnizarea de servicii publice și finanțarea sistemelor de securitate socială, bugetul UE
este în primul rând un buget pentru investiții și, spre deosebire de bugetele naționale, bugetul
UE nu poate avea un deficit.
 
Dezbatere: marți, 22 octombrie
 
Vot: miercuri, 23 octombrie
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_ro.htm
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20191010STO64045


Procedură: procedură bugetară
 
 
Mai multe informaţii
Proiect de rezoluție (EN)
Comunicat de presă în urma votului din comisie asupra rezoluției bugetare (14.10.2019) (EN)
Comunicat de presă în urma votului din comisie asupra cifrelor bugetare (1.10.2019) (EN)

Raportorul general pentru bugetul UE 2020 (secțiunea III): Monika Hohlmeier (PPE, Germania)

Raportorul celorlalte secțiuni, Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spania)
Fișă de procedură

Infografic asupra procedurii bugetare
Fișe informative asupra UE: Procedura bugetară

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64202/eu-investment-budget-for-2020-a-bridge-to-the-future-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191001IPR63143/eu-investment-budget-for-2020-must-focus-on-the-europe-of-tomorrow
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 

Intervenția militară turcă în nord-estul Siriei: dezbatere miercuri, vot joi 
Parlamentul dezbate perspectivele aderării Albaniei și Macedoniei de Nord la UE:
dezbatere miercuri 
 Salvarea solicitanţilor de azil pe mare: deputaţii cer un sistem bazat pe solidaritate:
dezbatere miercuri, vot joi  
Planuri pentru continuarea finanțării europene până la filele lui 2020 în cazul unui
Brexit fără acord: BUDG (fișă de procedură) vot marți; PECH (fișă de procedură) vot
marți; REGI (fișă de procedură) vot joi 
Sprijin financiar către muncitorii UE care și-ar pierde slujbele în cazul unui Brexit fără
acord: vot marți (fișă de procedură) 
 Sprijin pentru turiştii, companiile şi IMM-urile afectate de falimentul Thomas Cook:
dezbatere luni, vot joi  
Deputații vor dezbate asupra pericolului extremismului violent de extremă dreaptă:
dezbatere luni 
Deputații vor cere statelor membre să solicite multinaționalelor informații referitoare
la locul unde își plătesc taxele: dezbatere marți, vot joi 
Deputații nu vor aproba cel mai probabil descărcarea de gestiune privind bugetul
Consiliului pe 2017: dezbatere luni, vot miercuri (proiect de raport) 
Urgența schimbărilor climatice și de mediu: dezbatere miercuri 
Cheltuielile UE pe anul 2018: dezbatere miercuri (raport de audit) 
 Deputații vor denunța acţiunile statelor membre de a diminua protecția albinelor în
faţa pesticidelor: vot joi  
Rezoluții privind drepturile omului și democrația: dezbatere și vot joi 
Progrese în privința directivei orizontale de combatere a discriminării:  dezbatere
marți 
Situația din Irak, în special suprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților:
dezbatere miercuri 
Declarația politică la nivel înalt a ONU privind asigurarea de sănătate universală:
dezbatere miercuri 
Numirea lui M. Farkas, director executiv al Autorității Bancare Europene (ABE), în
funcția de director general al Asociației pentru piețele financiare din Europa (AFME):
dezbatere joi
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