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Conferința privind viitorul Europei: cetățenii își vor exprima opiniile
asupra reformei UE 
Parlamentul va lansa o abordare ascendentă pentru a contura viitorul Europei
împreună cu cetățeni de toate vârstele și din toate mediile sociale.
 
 
Deputații vor dezbate cu Comisia finanțarea Pactului ecologic
european 
Înainte de a vota asupra Pactului ecologic european, deputații vor discuta mai întâi
marți asupra eventualelor propuneri legislative de implementare a tranziției.
 
 
Salvarea biodiversității: Parlamentul va solicita obiective obligatorii 
Deputații vor solicita joi stabilirea unor obiective obligatorii în cadrul conferinței COP 15
asupra biodiversității, similare celor privind schimbările climatice din Acordul de la
Paris.
 
 
Iran/Irak: deputații vor dezbate escaladarea tensiunilor din Orientul
Mijlociu 
Deputații vor dezbate marți după-amiază consecințele ultimelor confruntări dintre SUA
și Iran, alături de șeful diplomației UE, Josep Borrell.
 
 
Ungaria și Polonia: PE va evalua progresul realizat după declanșarea
Articolului 7 
Deputații vor evalua progresul înregistrat de miniștrii UE în analiza încălcării principiilor
statului de drept în Ungaria și Polonia, într-o rezoluție ce va fi supusă la vot joi.
 
 
Brexit: Parlamentul va emite o avertizare referitoare la drepturile
cetățenilor 
Deputații își vor exprima printr-o rezoluție îngrijorarea față de modul în care guvernele
Regatului Unit și ale UE vor gestiona drepturile cetățenilor după Brexit.
 
 
Este necesară abordarea urgentă a problemei persoanelor fără
adăpost în Europa 
Deputații vor insista ca statele membre și Comisia Europeană să acorde prioritate
maximă rezolvării situației persoanelor fără adăpost.
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Un încărcător comun pentru toate telefoanele mobile 
Pentru a reduce deșeurile electronice și a facilita viața consumatorilor, deputații doresc
introducerea obligatorie a încărcătoarelor comune pentru telefoane și alte echipamente
mobile.
 
 
Alte puncte pe ordinea de zi  
Alte puncte pe ordinea de zi 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2020-01-13
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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

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 95 17 07
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Conferința privind viitorul Europei: cetățenii își
vor exprima opiniile asupra reformei UE
 
Parlamentul va lansa o abordare ascendentă pentru a
contura viitorul Europei împreună cu cetățeni de toate
vârstele și din toate mediile sociale.
 
În urma unei dezbateri cu Președintele Consiliului, Charles Michel, și Președintele Comisiei,
Ursula von der Leyen, ce va avea loc miercuri  dimineață,  Parlamentul  va vota la prânz o
rezoluție prin care își va prezenta viziunea pentru viitoarea Conferință privind viitorul Europei.
 
Deputații doresc ca vocile cetățenilor să fie în centrul discuțiilor ample ce vor avea loc privind
abordarea provocărilor interne și externe, neprevăzute în momentul încheierii Tratatului de la
Lisabona. Cel mai probabil, Conferința va începe în 2020 și va dura doi ani.
 
Proiectul de rezoluție evidențiază faptul că cetățenii din toate mediile sociale, reprezentanții
societății civile și părțile interesate la nivel european, național, regional și local trebuie să fie
implicați în stabilirea priorităților UE, în conformitate cu preocupările cetățenilor, într-o abordare
ascendentă, transparentă, inclusivă, participativă și bine echilibrată. Conferința ar putea avea ca
rezultat revizuirea tratatelor și instituirea unui mecanism participativ permanent al cetățenilor.
 
Parlamentul, Consiliul și Comisia ar trebui să susțină în mod puternic acest proiect, pentru a
asigura angajamentul adecvat și monitorizarea rezultatelor Conferinței.
 
Dezbatere și vot: miercuri, 15 ianuarie
 
Mai multe informaţii
EP Research briefing: Pregătirea Conferinței pentru viitorul Europei (EN)

Recomandările Comisiei pentru afaceri constituționale

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Deputații vor dezbate cu Comisia finanțarea
Pactului ecologic european
 
Înainte de a vota asupra Pactului ecologic european,
deputații vor discuta mai întâi marți asupra eventualelor
propuneri legislative de implementare a tranziției.
 
Comisia va prezenta marți mult-așteptatele propuneri legislative privind fondul și mecanismul
pentru o tranziție echitabilă. Prezentarea va fi urmată de o dezbatere.
 
Pentru finalizarea dezbaterii din decembrie cu Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen,
privind principiile generale ale Pactului ecologic european, deputații vor vota miercuri o rezoluție
ce va conține punctul de vedere al Parlamentului.
 
Este de așteptat  ca textul  să confirme obiectivul  neutralității  climatice până în 2050 și  să
reitereze solicitarea Parlamentului pentru o revizuire a obiectivelor UE de reducere a emisiilor
de  dioxid  de  carbon  pentru  2030,  în  vederea  conferinței  privind  clima ce  va  avea  loc  în
decembrie  2020  la  Glasgow.
 
Parlamentul a subliniat deja faptul că UE trebuie să reducă emisiile cu 55% până în 2030 pentru
a atinge neutralitatea climatică în 2050 și că este nevoie urgentă de un acord privind bugetul pe
termen lung pentru 2021-2027 pentru a susține implementarea politicilor aferente.
 
Dezbatere: miercuri, 11 decembrie
 
Vot: miercuri, 15 ianuarie
 
Procedură: rezoluție non-legislativă
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă - Pactul ecologic pentru Europa: primele reacții ale eurodeputaților
(11.12.2019)
Comunicat de presă - Parlamentul European declară situația de urgență privind clima
(28.11.2019)
Comunicat de presă - Cetățenii cred că schimbările climatice trebuie să fie prioritatea
Parlamentului (29.11.2019)

Pactului ecologic european (Comunicarea Comisiei)
EP Research: informare despre Pactul ecologic european
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191203IPR68087/pactul-ecologic-pentru-europa-primele-reactii-ale-eurodeputatilor
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191007IPR63549/amanarea-planului-de-investitii-ue-pe-termen-lung-ar-avea-un-impact-negativ
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191007IPR63549/amanarea-planului-de-investitii-ue-pe-termen-lung-ar-avea-un-impact-negativ
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191203IPR68087/pactul-ecologic-pentru-europa-primele-reactii-ale-eurodeputatilor
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191203IPR68087/pactul-ecologic-pentru-europa-primele-reactii-ale-eurodeputatilor
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191129IPR67710/cetatenii-cred-ca-schimbarile-climatice-trebuie-sa-fie-prioritatea-parlamentului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191129IPR67710/cetatenii-cred-ca-schimbarile-climatice-trebuie-sa-fie-prioritatea-parlamentului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191129IPR67710/cetatenii-cred-ca-schimbarile-climatice-trebuie-sa-fie-prioritatea-parlamentului
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Salvarea biodiversității: Parlamentul va solicita
obiective obligatorii
 
Deputații vor solicita joi stabilirea unor obiective obligatorii
în cadrul conferinței COP 15 asupra biodiversității, similare
celor privind schimbările climatice din Acordul de la Paris.
 
Potrivit proiectului de rezoluție, Conferința Națiunilor Unite asupra biodiversității din 2020 (COP
15) ar trebui să sprijine stoparea declinului actual al biodiversității.
 
Textul solicită asumarea inițiativei UE, de exemplu asigurându-se că un procent de 30% din
teritoriul Uniunii constituie arii naturale până în 2030 și ținând cont de obiectivele în materie de
biodiversitate în toate politicile UE. Deputații doresc de asemenea ca cel puțin 10% din bugetul
UE pe termen lung să fie alocat eforturilor de îmbunătățire a diversității.
 
Background
 
Parlamentul a acordat în mod constant prioritate biodiversității și a avertizat în mod repetat
asupra declinului său continuu și fără precedent.
 
Convenția Națiunilor Unite asupra biodiversității a intrat în vigoare la 29 decembrie 1993. O
delegație a Parlamentului European va participa la cea de-a cincisprezecea reuniune ce va
avea loc în Kunming, China, între 19 octombrie și 1 noiembrie 2020.
 
Este de așteptat ca reuniunea COP 15 să adopte un cadru global privind diversitatea post-2020,
schițând cu această ocazie traiectoria globală în materie de diversitatea pentru următoarea
decadă.
 
Dezbatere: miercuri, 15 ianuarie 
 
Vot: joi, 16 ianuarie
 
Procedură: rezoluție non-legislativă
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă în urma votului din Comisie (03.12.2019)

Website-ul Convenției asupra biodiversității

Materiale audio, video și fotografice gratuite

EP Research: Preparing the post-2020 biodiversity framework
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)646121


Iran/Irak: deputații vor dezbate escaladarea
tensiunilor din Orientul Mijlociu
 
Deputații vor dezbate marți după-amiază consecințele
ultimelor confruntări dintre SUA și Iran, alături de șeful
diplomației UE, Josep Borrell.
 
Tensiunile  dintre  SUA  și  Iran  au  fost  amplificate  ca  urmare  a  uciderii  de  către  SUA  a
comandantului militar iranian Qassem Soleimani într-un atac cu dronă în capitala irakiană
Bagdad, pe 3 ianuarie.
 
În urma asasinatului, Iranul a amenințat SUA cu represalii severe. La scurt timp, parlamentul
irakian a adoptat o rezoluție prin care a solicitat guvernului să nu mai permită prezența truplor
străine în țară.
 
Deputații vor dezbate cele mai recente evoluții împreună cu șeful diplomației UE, Josep Borrell.
 
Dezbatere: marți, 14 ianuarie
 
Procedură: declarație a Comisiei, fără rezoluție
 
Mai multe informaţii
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ungaria și Polonia: PE va evalua progresul
realizat după declanșarea Articolului 7
 
Deputații vor evalua progresul înregistrat de miniștrii UE în
analiza încălcării principiilor statului de drept în Ungaria și
Polonia, într-o rezoluție ce va fi supusă la vot joi.
 
În  septembrie  2018,  Parlamentul  a  solicitat  Consiliului  să  acționeze  pentru  a  împiedica
autoritățile maghiare să încalce valorile fondatoare ale UE. Deputații erau preocupați în principal
de independența judiciară, libertatea de exprimare, corupția, drepturile minorităților și situația
migranților și a refugiaților.
 
În cazul Poloniei, Comisia Europeană a solicitat acțiuni ale UE în decembrie 2017, având în
vedere amenințările percepute la adresa independenței sistemului judiciar.  Într-o rezoluție
adoptată în martie 2018, Parlamentul European a fost de acord cu Comisia cu privire la riscurile
de încălcare a principiilor statul de drept în Polonia.
 
În conformitate cu articolul 7 din Tratat, în urma acestor solicitări, Consiliul poate stabili că
există un risc clar de încălcare gravă a valorilor UE în țările în cauză. Înainte de a face acest
lucru, miniștrii vor asculta părerile autorităților naționale.
 
Miniștrii UE au organizat două audieri cu guvernul maghiar, în septembrie 2019 și decembrie
2019. Deputații europeni s-au plâns în mod repetat că nu au fost incluși în mod oficial în aceste
discuții.  Autoritățile  poloneze  s-au  apărat  în  fața  Consiliului  cu  trei  ocazii,  între  iunie  și
decembrie  2018.
 
Într-o  etapă  ulterioară,  Consiliul  European  poate  stabili,  cu  unanimitate  și  cu  acordul
Parlamentului, existența unei încălcări grave și persistente a statului de drept, a democrației și a
drepturilor  fundamentale.  Acest  lucru  ar  putea  duce  la  sancțiuni,  cum ar  fi  suspendarea
drepturilor  de  vot  în  Consiliu.
 
Dezbatere: miercuri, 15 ianuarie
 
Vot: joi, 16 ianuarie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei, cu rezoluție
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180906IPR12104/statul-de-drept-in-ungaria-parlamentul-cere-ue-sa-actioneze
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing


Mai multe informaţii
EP Research Service: Protecția statului de drept în UE: mecanisme existente și posibile
îmbunătățiri (6.11.2019) (EN)
Statul de drept în Polonia și Ungaria: deputații cer o mai bună protecție a valorilor UE
(17.12.2019) (EN)

Infografic: Preocupările privind statul de drept în statele membre: cum poate acționa UE

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Brexit: Parlamentul va emite o avertizare
referitoare la drepturile cetățenilor
 
Deputații își vor exprima printr-o rezoluție îngrijorarea față
de modul în care guvernele Regatului Unit și ale UE vor
gestiona drepturile cetățenilor după Brexit.
 
Parlamentul  European va  discuta  și  va  vota  o  rezoluție  care  va  aborda o  multitudine  de
probleme cu care cetățenii (atât cetățenii UE rezidenți în Marea Britanie, cât și cetățenii britanici
rezidenți în UE) s-ar putea confrunta după retragerea Regatului Unit din UE.
 
Proiectul de rezoluție evidențiază faptul că Acordul de retragere conține dispoziții echitabile și
echilibrate  pentru  a  proteja  drepturile  cetățenilor  în  timpul  și  după  perioada  de  tranziție.
Deputații  subliniază faptul  că o punere în  aplicare completă a dispozițiilor  acordului  este
esențială, pentru a proteja persoanele afectate, familiile lor și drepturile lor sociale pe termen
lung.
 
Sunt subliniate în mod special problemele legate de noul sistem de înregistrare a cetățenilor UE
în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit (EU Settlement Scheme), precum și
un apel  către guvernele UE 27 să fie  consecvente și  generoase în abordarea lor  față de
cetățenii  britanici  rezidenți  în  UE.
 
Background
 
Pentru a intra în vigoare, orice acord de retragere între Uniunea Europeană și Regatul Unit
trebuie aprobat de către Parlamentul European printr-o majoritate simplă a voturilor exprimate (
Articolul 50.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană). Parlamentul va supune la vot Acordul de
retragere după ce procesul de ratificare este încheiat în Regatul Unit.
 
Dezbatere: marți, 14 ianuarie 
 
Vot: miercuri, 15 ianuarie
 
Procedură: rezoluție non-legislativă
 
Mai multe informaţii
Rezoluțiile PE și componența Grupului de coordonare privind Brexit al PE

Informații suplimentare

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Este necesară abordarea urgentă a problemei
persoanelor fără adăpost în Europa
 
Deputații vor insista ca statele membre și Comisia
Europeană să acorde prioritate maximă rezolvării situației
persoanelor fără adăpost.
 
Într-o dezbatere ce va alea loc luni, este de așteptat ca deputații să solicite Comisiei și statelor
membre să ia măsuri urgente pentru abordarea situației persoanelor fără adăpost, mai ales
pentru prevenirea deceselor în timpul iernii, și pentru extinderea opțiunilor de locuințe la un preț
accesibil pentru persoanele cu risc ridicat de a suferi de pe urma excluziunii locative.
 
Parlamentul  a  solicitat  în  mai  multe  rânduri  Comisiei  să  abordeze  nivelul  în  creștere  al
excluziunii locative, conform Principiului 19 al Pilonului european al drepturilor sociale, care
prevede că „trebuie asigurat accesul la locuințe sociale sau la o asistență pentru locuințe de
bună calitate pentru persoanele aflate într-o situație dificil”.
 
Se estimează că există 700.000 de persoane fără adăpost  în  UE în 2019,  cu un nivel  în
creștere pe întregul continent, cu excepția Finlandei, care a raportat o scădere cu 45%. Letonia
a înregistrat o creștere cu 389% între 2009 și 2017, iar în Irlanda, numărul persoanelor fără
adăpost a crescut cu 203% între 2014 si 2018. Lipsa locuințelor se află în centrul problematicii
sărăciei și a excluziunii sociale, și în strânsă legătură cu șomajul.
 
Parlamentul va vota asupra unei rezoluții în viitorul apropiat.
 
Cod de procedură: 2019/3013(RSP) 
 
Dezbatere: luni, 13 ianuarie 
 
Mai multe informaţii
Abordarea problemei persoanelor fără adăpost și a excluziuni sociale în Europa. Un studiu al
politicilor naționale (Comisia Europeana, 2019) (EN)

Raportul PE asupra Semestrului european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte
legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
(EN)
Raportul PE privind atingerea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul creșterii
cheltuielilor curente ale gospodăriilor (EN)

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0052_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf
http://oecdobserver.org/news/categoryfront.php/id/1088/Finland.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Un încărcător comun pentru toate telefoanele
mobile
 
Pentru a reduce deșeurile electronice și a facilita viața
consumatorilor, deputații doresc introducerea obligatorie a
încărcătoarelor comune pentru telefoane și alte
echipamente mobile.
 
Directiva  privind  echipamentele  radio  din  2014 solicită  crearea unui  încărcător  comun și
însărcinează Comisia  să  prezinte  un act  de  punere  în  aplicare  în  acest  sens.
 
Abordarea  Comisiei  de  a  „încuraja”  industria  să  creeze  încărcătoare  comune nu  a  atins
obiectivele așteptate de colegislatori. Acordurile voluntare dintre diverșii producători nu au dus
la rezultatele scontate.
 
Deputații insistă asupra faptului că un încărcător comun ar trebui să poate fi utilizat pentru toate
echipamentele mobile precum telefoanele, tabletele, dispozitivele de citit cărți în format digital și
altele.
 
Dezbaterea de luni va fi urmată de o rezoluție într-una din sesiunile plenare viitoare.
 
Potrivit estimărilor, încărcătoarele vechi generează mai mult de 51.000 de tone de deșeuri
electronice pe an.
 
Cod de procedură: 2019/2983(RSP)
 
Dezbatere: luni, 13 ianuarie
 
Vot: sesiune ulterioară
 
Procedură: declarație a Comisiei urmată de dezbatere (cu rezoluție)
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Deputații cer încărcătoare comune pentru toate telefoanele mobile
(13.03.2014)

Standard chargers for mobile phones: evaluarea inițială a impactului (2018) (EN)

Fișă de procedură
Materiale audio, video și fotografice gratuite

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

11 I 12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140307IPR38122/deputatii-cer-incarcatoare-comune-pentru-toate-telefoanele-mobile
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140307IPR38122/deputatii-cer-incarcatoare-comune-pentru-toate-telefoanele-mobile
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20140307IPR38122/deputatii-cer-incarcatoare-comune-pentru-toate-telefoanele-mobile
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alte puncte pe ordinea de zi 
 
Alte puncte pe ordinea de zi 
 

Președinția croată a Consiliului își prezintă prioritățile - dezbatere marți (website;
prioritățile Președinției)
 
Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei se va adresa deputaților - ședință solemnă
miercuri
 
Parlamentul va discuta situația urgentă a incendiilor din Australia - dezbatere luni
 
Deputații  vor  cere  informații  actualizate  din  partea  Comisiei  în  legătură  cu
investigațiile legate de conflictul de interese în cazul Prim-ministrului ceh Andrej
Babiš - dezbatere miercuri
 
Eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați - dezbatere luni (situația
actuală în UE)
 
O Europă socială în centrul priorităților UE - dezbatere marți
 
Lupta împotriva infracționalității transfrontaliere și impactul acesteia asupra liberei
circulații în UE - dezbatere luni (lista controalelor la frontiere reintroduse temporar)
 
Evaluarea politicii externe, de apărare și privind drepturile omului în prezența lui
Josep Borrell - dezbatere marți, vot miercuri
 
Activitățile Ombudsmanului European în 2018 - dezbatere miercuri, vot joi (proiect de
raport)
 
Deputații vor analiza situația conflictului din Libia - dezbatere marți
 
Criza din Venezuela: deputații vor reafirma sprijinul pentru Juan Guaidó - dezbatere
marți, vot joi
 
Rezoluții privind drepturile omului și democrația - dezbatere și vot joi
 
Componența numerică a Comisiilor PE după Brexit - vot miercuri
 
Reforma principiilor generale ale comitologiei - dezbatere miercuri
 
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special
pentru întreprinderile mici și mijlocii - vot marți
 
Imprimarea 3D a obiectelor ilicite - dezbatere joi
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