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Eurodeputații au ales-o pe
doamna Ursula von der Leyen
președintă a Comisiei
pe 16 iulie. Dumneaei a
promis obiective mai stricte
de reducere a emisiilor și
dreptul de inițiativă
pentru Parlament.
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Cercetătorii din întreaga Europă vor
putea beneficia în prezent de mai
multe oportunități de a utiliza
instalațiile de ultimă generație ale
Centrului Comun de Cercetare.

Fostul ministru german al apărării a obținut într-un vot secret susținerea Parlamentului European ales în
mod direct. Doamna Ursula von der Leyen a fost aleasă în funcția de președinte al Comisiei Europene cu
383 de voturi pentru, 327 împotrivă și 22 de abțineri.
Prima sarcină a doamnei von der Leyen va fi înființarea noii Comisii. Țările UE, după ce se consultă cu
președintele Comisiei, vor propune câte un comisar candidat. Comisarii desemnați vor fi evaluați în cadrul
comisiilor parlamentare responsabile cu domeniul portofoliilor care le-au fost alocate. Audierile vor avea
loc în septembrie și octombrie. Parlamentul va vota asupra întregului colegiu de comisari pe 1 noiembrie.
Știre completă: Actualitate Parlamentul European
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David-Maria Sassoli a fost
ales președinte al
Parlamentului European
Parlamentul European l-a ales pe David-Maria Sassoli ca
noul său președinte după două runde de vot. Sassoli, fost
jurnalist italian, în vârstă de 63 de ani, a fost susținut de
Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților.
Vom lupta împreună pentru un parlament modern, mai
durabil și mai accesibil cetățenilor. Alți trei candidați au
luptat pentru acest post. Ska Keller, de la Partidul Verde.
Sira Rego, de la Stânga Unită Europeană / Stânga Verde
Nordică. Și Jan Zahradil, din partea Conservatorilor și
Reformiștilor Europeni. Partidul Popular European, cel mai
mare grup politic din Parlament, nu a propus niciun
candidat. Sassoli a fost vicepreședinte al Parlamentului
European din 2014 până în 2019. În prima rundă de votare,
el a obținut 325 de voturi, cu doar șapte voturi mai puțin
decât majoritatea necesară, dar a obținut poziția în turul
al doilea, cu 345 din 667 de voturi valabile. Vorbind după
alegerea sa, el a cerut o Uniune mai puternică pentru a
rezista populismului în creștere. Trebuie să avem forța să
relansăm procesul de integrare, schimbând Uniunea
noastră pentru a răspunde mai mult nevoilor cetățenilor
noștri și pentru a oferi răspunsuri reale la preocupările lor,
la sentimentul lor din ce în ce mai răspândit de zădărnicire.
Știre completă:
Actualitate Parlamentul European
Împreună cu președintele Parlamentului European,
vicepreședinții și chestorii alcătuiesc Biroul, care ia decizii
în materie de organizare internă a instituției. În timp ce
președintele supraveghează munca Parlamentului, pe
care îl reprezintă în toate aspectele juridice, precum și
în relațiile externe, acesta poate delega anumite atribuții
către vicepreședinți..............................................
Vicepreședinții îl pot înlocui și în prezidarea sesiunilor
plenare. Chestorii se ocupă de aspectele financiare și
administrative care privesc deputații europeni.
Toate aceste posturi vin pentru un mandat de doi ani și
jumătate, așa că deputații europeni votează pentru
președinte, vicepreședinți și chestori la începutul fiecărei
legislaturi, iar apoi la jumătatea legislaturii.
Știre completă:
Actualitate Parlamentul European
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Noul Parlament
și noua Comisie
Peste jumătate dintre europenii cu drept de vot au
participat la alegerile europene în perioada 23-26 mai,
făcându-și vocea auzită......................................................
Între 23 și 26 mai, 200 de milioane de alegători au mers la
urne în cele 28 de state membre ale UE pentru a-și alege
eurodeputații.Eurodeputații au votat la rândul lor pe
16 iulie 2019 pentru alegerea președintelui Comisiei
Europene. Doamna Ursula von der Leyen este prima femeie
care deține această funcție. Doamna von der Leyen își va
forma echipa pe baza nominalizărilor venite din capitale
(comisarii desemnați). Aceștia vor fi examinați și evaluați
de către deputații europeni într-o serie de audieri în cadrul
comisiilor parlamentare, în septembrie și octombrie.
Parlamentul va vota asupra colegiului de comisari la
sfârșitul lunii octombrie. Legitimitatea Comisiei și a
președintelui acesteia se bazează pe legitimitatea
Parlamentului și alegerea democratică a deputaților
europeni.
Știre completă:
Actualitate Parlamentul European

Președinția finlandeză a Consiliului:
deputații europeni își împărtășesc așteptările
Sloganul președinției finlandeze a Consiliului UE este
„O Europă durabilă, un viitor durabil”, și timp de șase luni
durabilitatea va fi esențială. Finlanda va folosi bugetul pentru
compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră de la zborurile
din Helsinki și Bruxelles, iar la reuniunile din Finlanda, aceștia
vor oferi apă de la robinet în loc de apă îmbuteliată.
Știre completă:
Actualitate Parlamentul European

Protecția naturii: Comisia solicită României,
Poloniei și Portugaliei să finalizeze
rețeaua Natura 2000
Comisia Europeană a decis astăzi, 25 iulie, să trimită o
scrisoare de punere în întârziere României, Poloniei și
Portugaliei pe motiv că aceste țări nu asigură protecția
adecvată a habitatelor și speciilor de interes la nivelul UE
prin desemnarea de arii naturale protejate. Principalele
decizii adoptate de Comisia Europeană în iulie, grupate pe
domenii de politică, includ 130 de scrisori de notificare a
întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 79 avize motivate și 15
cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Previziunile economice din vara
anului 2019 pentru România:
o creștere PIB de 4%, inflație: 4,2%

Economia europeană urmează să înregistreze o
creștere în 2019, pentru al șaptelea an consecutiv,
preconizându-se în același timp și o expansiune a
economiilor tuturor statelor membre. La nivelul
României, statisticile arată o creștere a PIB-ului
(produsul intern brut) de 4% și o inflație de 4,2%.
În zona euro, creșterea a fost mai puternică decât se
preconiza în primul trimestru al anului, ca urmare a
unor factori temporari, printre care iarna blândă și
relansarea vânzărilor de automobile. Creșterea s-a
produs și pe seama unor măsuri de politică bugetară,
care au stimulat venitul disponibil al gospodăriilor în
mai multe state membre. Cu toate acestea,
perspectivele pe termen scurt pentru economia
europeană sunt umbrite de o serie de factori externi,
printre care tensiunile comerciale la nivel mondial și
incertitudinea semnificativă la nivelul politicilor.
Acești factori au continuat să afecteze încrederea în
industria prelucrătoare, care este sectorul cel mai
expus comerțului internațional, și se preconizează că
vor slăbi perspectivele de creștere pentru restul anului.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Protecția consumatorilor UE:
Airbnb se aliniază cererilor Comisiei
de prezentare a ofertelor de cazare

Comisia Europeană a anunțat astăzi, 11 iulie, că, în
urma negocierilor cu Airbnb, platforma și-a
îmbunătățit și a clarificat pe deplin modul în care le
prezintă consumatorilor ofertele de cazare, acestea
fiind în prezent conforme cu standardele stabilite în
legislația UE privind protecția consumatorilor.
Aceste rezultate se datorează apelului lansat, în iulie
2018, de Comisia Europeană și de autoritățile UE
pentru protecția consumatorilor.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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