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 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
Reacționând la primele rezultate, Udo
Bullmann, liderul Grupului Socialistilor și

 
 
Alegerile europene au schimbat



Democraților, a declarat: „Căutăm să
construim o majoritate favorabilă unor
reforme progresive pentru susținerea în
următorul Parlament European.
Candidatul nostru, Frans Timmermans, s-
a angajat să pună în aplicare obiectivele
de dezvoltare durabilă ale Organizației
Națiunilor Unite, când va ajunge
președinte al Comisiei. În perioada
următoare, ne vom strădui să creăm o
alianță puternică progresivă, capabilă să
transmită schimbarea pe care oamenii o
așteaptă: o transformare corectă”. [EN] 
 
De asemenea, Udo Bullmann a apreciat
că: alegătorii europeni au trimis un semnal
clar pentru schimbarea progresivă:  „Vom
începe negocierile despre o nouă alianță
cu toți cei care ne împărtășesc ideile și
valorile. Pentru noi este vorba de conținut
politic și nu de poziții. Parlamentul
European trebuie să rămână centrul
tuturor proceselor decizionale, datorăm
acest lucru cetățenilor și alegătorilor
noștri.  Frans Timmermans este singurul
candidat capabil să conducă schimbări
politice reale. De aceea, el trebuie să
devină președintele Comisiei Europene.”
[EN] 
 
Grupul Socialistilor și Democraților a
anunțat că va continua să sprijine
procesul de extindere: Albania și
Macedonia de Nord ar trebui să înceapă
negocierile de aderare, fără întârziere.
Socialiștii și democrații au insistat
întotdeauna că extinderea este un proces
politic foarte important, de succes și de
interes comun atât pentru UE, cât și
pentru țările care aspiră să adere la UE.
[EN]

semnificativ peisajul politic european: „Am
câștigat cele mai multe locuri în noul
Parlament (în jur de 40) și vom avea mai
mult de o sută de locuri. Atât grupul
Socialistilor și Democraților, cât și Grupul
PPE pierd și nu vor mai avea majoritate.
Fără sprijinul nostru, va fi imposibil să se
formeze o coaliție solidă proeuropeană.” 
 
Liderul grupului ALDE, Guy Verhofstadt, a
declarat: „Europa se întoarce. Pentru
prima dată în 25 de ani, participarea la vot
este de peste 50% din nou. Acest lucru
este foarte important pentru legitimitatea
Parlamentului European”. [EN] 
 
 

 
 
Copreședintele Grupului „Conservatorii și
reformatorii europeni” (ECR), Ryszard
Legutko, a reacționat la rezultatele
alegerilor europene din 2019, care arată
că Grupul ECR va continua să fie o forță
semnificativă în următorul Parlament. 
 
„Grupul ECR va continua să dețină o
poziție unică în Parlamentul European,
deoarece vrem să jucăm un rol constructiv
și serios în realizarea unei reforme reale a
UE. Suntem deja în discuții cu o serie de
noi parteneri și sperăm să facem anunțuri
în următoarele zile și săptămâni.” [EN] 
 
 

 
 
Președintele Grupului Stânga Unită Europeană - Stânga Verde Nordică, Gabi Zimmer, a
declarat: „Stânga din Parlamentul European rămâne puternică și va continua să lupte pentru o
Europă mai bună”. [EN] 
 
 

 
 
Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor, grupul Verzilor /Alianței Libere Europene va crește
în mod semnificativ în dimensiune și este pe cale să dețină mai multe locuri decât oricând în
Parlamentul European. [EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-will-build-reform-majority-deliver-change-europeans-are-calling
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/udo-bullmann-european-voters-sent-clear-signal-progressive-change
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-will-continue-support-enlargement-process-albania-and-north-macedonia-should
https://alde.eu/en/news/1305-alde-plus-renaissance-plus-usr-win-most-seats-in-the-new-european-parliament/
https://ecrgroup.eu/article/legutko_ecr_to_continue_constructive_role_in_bringing_about_genuine_eu_refo
https://www.guengl.eu/eu-election-left-remains-strong-as-voters-continue-to-demand-a-better-europe/
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/green-wave-reaches-the-european-parliament-8449/


 
Alegerile din 2019 ale UE: ce își propun partidele pentru economia

noastră 
 

 
 

 
 
 

Sursa: https://www.euractiv.com/section/eu-
elections-2019/news/eu-elections-2019-this-
is-what-the-parties-want-for-our-economy/

O nouă politică industrială pentru Europa,
mai mult sprijin pentru întreprinderile mici
și mijlocii (IMM-uri) și o politică fiscală
îmbunătățită reprezintă priorități comune
pentru familiile politice europene pentru
următorul mandat de cinci ani. La acestea
se adaugă și revizuirea mandatului Băncii
Centrale Europene. 
 
Prioritățile economice sunt mai puțin
relevante pentru alegătorii europeni,
comparativ cu sondajele din 2014. Cu
toate acestea agenda economică a jucat
un rol important în programele și
activitățile prezentate de partidele politice
europene înainte de vot. 
             

Sănătatea lucrătorilor nu trebuie pusă în pericol în scopul
eficientizării energetice a clădirilor

Comitetul Economic și Social European afirmă, în avizul său privind utilizarea azbestului în
contextul reabilitării energetice, că revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor
(DPEC) prevede crearea de locuințe și locuri de muncă sănătoase și eficiente din punct de
vedere energetic, prin crearea de sinergii cu eliminarea substanțelor nocive în timpul reabilitării
energetice. 
CESE consideră că este necesar ca eliminarea substanțelor nocive să fie însoțită de reabilitarea
energetică. Cu toate acestea, factorii de decizie politică și părțile interesate trebuie să fie
conștienți de riscurile la care poate fi supusă sănătatea lucrătorilor implicați în reînnoirea parcului
imobiliar european, în special în urma expunerii la substanțe nocive precum azbestul. 
Fiecare lucrător din sectorul construcțiilor prezintă riscul de a intra în contact cu azbestul. În
multe state membre, cerințele și dispozițiile în materie de formare sunt insuficiente pentru a
proteja, în mod adecvat, lucrătorii împotriva riscurilor legate de prezența azbestului. 

https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/eu-elections-2019-this-is-what-the-parties-want-for-our-economy/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/working-asbestos-energy-renovation-own-initiative-opinion


În conformitate cu DPEC, statele membre trebuie să stabilească strategii de renovare pe termen
lung. În conformitate cu articolul 7 din DPEC, CESE propune ca statele membre să formuleze
strategii de renovare pe termen lung pentru a se reduce la minimum riscurile pentru sănătatea
lucrătorilor și a populației. 
CESE sugerează o revizuire a transpunerii și a punerii în practică a Directivei privind expunerea
la azbest la locul de muncă, pentru a îmbunătăți protecția tuturor lucrătorilor expuși riscului de
expunere la azbest. 
 Comisia Europeană ar trebui să acorde prioritate eliminării substanțelor nocive atunci când
elaborează instrumente complementare, cum ar fi registrul digital al clădirilor și autorizația de
renovare a clădirilor, inclusiv elaborarea unor planuri de renovare care se bazează pe audituri
efectuate de profesioniști. Aceasta ar putea include alte instrumente complementare la nivelul
UE pentru înregistrarea substanțelor nocive în clădiri care sunt accesibile publicului în vederea
protejării consumatorilor.  
Sunt disponibile noi tehnologii și noi practici de lucru pentru a proteja sănătatea și siguranța
lucrătorilor și a locuitorilor clădirilor, iar utilizarea și punerea lor în aplicare trebuie promovate.
Este avut în vedere pericolul pe care îl reprezintă substanțele periculoase prin care se
stimulează inovarea. [EN]

Agenția europeană privind mediul 
Inventarul anual al Uniunii Europene privind emisiile de gaze cu efect de seră 1990-2017 și
raportul de inventar 2019 [EN] 
 
Agenția europeană pentru apărare 
Fișă tehnică:„IdentiFunding” - instrumentul online care permite părților interesate din domeniul
apărării să identifice rapid sistemele de finanțare UE existente pentru proiectele de apărare.[EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-508/18, C-82/19 PPU PI , și C-509/18 PFOG
(Parquet de Lübeck) - spațiu de libertate, securitate și justiție [EN]
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https://www.eesc.europa.eu/ro/node/70635
https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2019
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2019-05-23-factsheet-identifunding
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2067370/ro/
http://www.cdep.ro/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
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