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Grupuri politice în Parlamentul European
PPE - Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
S&D - Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
CRE - Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
Renew Europe - Renew Europe group
GUE/NGL - Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Verts/ALE - Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
ID - Identity and Democracy
NI - Deputați neafiliați
Începând din 2009, conform Regulamentului de procedură al Parlamentului, un grup politic este constituit din
cel puțin 25 de deputați aleși în cel puțin șapte state membre.

Știre completă: Parlamentul European
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Declarația de la Sibiu
În data de 9 mai 2019, liderii europeni au convenit, la
Sibiu, asupra a 10 angajamente pentru o Uniune mai
puternică și un viitor mai bun. Peste câteva săptămâni,
cetățenii europeni își vor alege reprezentanții în
Parlamentul European, la patruzeci de ani după
exercitarea, pentru prima dată, a acestui drept
fundamental. O Europă reunită în pace și democrație este
doar una dintre numeroasele realizări. Încă de la
începuturile sale, Uniunea Europeană, cu valorile și
libertățile sale ca forță motrice, a oferit stabilitate și
prosperitate în întreaga Europă, în interiorul granițelor
Uniunii și dincolo de ele.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Candidații la președinția Comisiei Europene au participat
la o dezbatere Eurovision, găzduită de Parlamentul

Dezbaterea prezidențială

European la Bruxelles, pe 15 mai.....................................
Partidele politice desemnează înainte de alegerile
europene candidați pentru postul de președinte al
Comisiei Europene. Candidatul numit de Consiliu și care
poate obține o majoritate în Parlament va fi ales
președinte al Comisiei Europene printr-un vot al
Parlamentului.
Știre completă: Actualitate Parlamentul European

10 moduri în care Parlamentul v-a
îmbunătățit viața de zi cu zi
În timp ce alegerile europene din 23-26 mai se apropie,
puteți verifica ce a făcut Parlamentul European în ultimii
cinci ani pentru a vă îmbunătăți viața de zi cu zi.
- Apeluri telefonice mai ieftine
- Mai multe opțiuni atunci când faceți cumpărături online
- Mai puțin plastic în mări și râuri
- Protecție sporită online
- Drepturi sporite pentru lucrători
- O planetă sănătoasă pentru generațiile viitoare
- Mai multe oportunități de studiu sau de formare în
străinătate
- Stimularea creșterii economice
- O Europă mai sigură

Știre completă:
Actualitate Parlamentul European

- Reducerea facturilor de energie
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Cum îmbunătățește UE drepturile
lucrătorilor și condițiile de muncă
UE a pus în aplicare un set de reguli pentru a consolida
protecția socială. Acestea includ cerințe minime privind
condițiile de muncă, cum ar fi timpul de lucru, munca cu
fracțiune de normă, drepturile lucrătorilor la informare cu
privire la aspectele importante ale angajării și detașarea
lucrătorilor. Acestea reprezintă temelia politicilor sociale ale
Europei.................................................................................
Partenerii sociali (sindicatele și organizațiile patronale) sunt
implicați în elaborarea politicilor europene sociale și de
ocupare a forței de muncă prin intermediul așa-numitului
„dialog social”. Comisia se consultă cu partenerii sociali
înainte de a lua măsuri în domeniul politicii sociale. Ulterior,
partenerii sociali pot decide să negocieze un acord între ei.
Știre completă: Actualitate Parlamentul European

Decizie istorică în UE: anumite articole
de unică folosință din plastic, interzise
Consiliul UE a adoptat astăzi, 21 mai, măsurile ambițioase
propuse de Comisie menite să reducă deșeurile marine
provenite de la cele zece articole din plastic de unică folosință
care se găsesc cel mai frecvent pe plajele europene, precum și
echipamentele de pescuit abandonate și materialele plastice
oxodegradabile.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Erasmus+: un punct de răscruce în
viețile a 5 milioane de
studenți europeni
Noi dovezi arată că programul Erasmus+ le permite
studenților să aibă mai mult succes în viața lor personală și
profesională și ajută universitățile să devină mai inovatoare,
în conformitate cu două noi studii independente publicate
astăzi de Comisia Europeană. Aceste studii pe scară largă,
care se bazează pe feedback-ul primit de la aproape 77 000
de studenți și membri de personal, precum și de la peste
500 de organizații, măsoară și analizează impactul
programului Erasmus+ asupra principalilor săi beneficiari.
Rezultatele arată cum îi ajută acest program al UE pe tinerii
europeni să se pregătească pentru era digitală nouă și să
avanseze în cariera lor viitoare. Erasmus+ stimulează, de
asemenea, capacitatea de inovare a universităților,
implicarea lor la nivel internațional și capacitatea lor de a
răspunde nevoilor pieței forței de muncă.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Alo! Europenii plătesc mai puțin
pentru apelurile internaționale în UE

Din 15 mai, costul apelurilor între statele UE este
limitat la 19 cenți pe minut, iar cel al sms-urilor
la 6 cenți............................................................
Prețurile apelurilor telefonice au scăzut rapid în
ultimii ani, iar UE a eliminat deja taxele de roaming,
dar costurile apelurilor către alte state UE au
continuat să rămână ridicate. Acest lucru ține acum
de trecut. Noi reguli referitoare la apelurile
internaționale intră în vigoare pe 15 mai.
Noile prețuri pentru apelurile internaționale fac
parte din Codul european al comunicațiilor
electronice, care a fost aprobat în Parlamentul
European în 14 noiembrie 2018. Reducerea
costurilor apelurilor face parte dintr-o strategie

pentru piața digitală care dorește să se asigure că toți europenii, indiferent de locul unde locuiesc sau veniturile
pe care le au, pot participa la economia și societatea digitale.
Știre completă: Actualitate Parlamentul European
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