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 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
Reprimarea armată a manifestațiilor din
capitala Sudanului, Khartoum, soldata cu

 
 

 
 



victime, a determinat îngrijorări globale.
Socialiștii și Democrații au cerut încetarea
imediată a atacurilor violente asupra
manifestațiilor pro-democrație precum și
reluarea dialogului pentru o tranziție
pașnică și democratică spre noi alegeri.
Udo Bullmann a declarat: “Violența nu
este niciodată o soluție viabilă, ci doar
acutizează problema. Represiunea brutală
împotriva protestatarilor și a civililor
efectuate de unitățile paramilitare din
Sudan trebuie să înceteze imediat și
autorii  lor trebuie să răspundă în fața
legii. Dialogul rămâne singura soluție
pentru a asigura o tranziție coordonată
spre noi alegeri democratice și
transparente în Sudan.”  [EN] 
 

 
 
Printr-un vot clar și unic de susținere a lui
Manfred Weber, membrii Grupului
Partidului Popular European l-au reales ca
președinte pentru a conduce grupul în
cadrul viitoarelor negocieri in vederea
găsirii unei majorități stabile în
Parlamentul European. Cu 179 de
deputați, Grupul PPE este cel mai mare
grup politic din Parlamentul European și
are un mandat clar al alegătorilor pentru a
determina direcțiile viitorului Europei. [EN] 
 

 
 
Grupul Conservatorilor și Reformiștilor
Europeni a organizat astăzi prima sa
întâlnire de la alegerile europene din
2019. Grupul a primit cinci noi deputați din
trei țări diferite. Forumul pentru
Democrație din Olanda și cei trei deputați
aleși ai Parlamentului European, printre
care și fostul membru al grupului, Derk
Jan Eppink, au aderat la grup. Aderarea
celui din urmă s-a produs ca urmare a
unei reuniuni publice de succes, la care a
participat liderul său, Thierry Baudet, în
luna februarie. [EN]

„Noi, lideri ai patru grupuri politice ale
Parlamentului European – Grupul
Partidului Popular European, Grupul
Socialiștilor și Democraților, Grupul
Alianței Liberalilor și Democraților pentru
Europa și Grupul Verzilor/ Alianța Liberă
Europeană - ne-am întâlnit astăzi pentru a
doua oară de la alegerile pentru
Parlamentul European. Am convenit
asupra unui proces politic care vizează
definirea unei ambiții comune pentru
următoarea perioadă legislativă. Aceasta
va oferi baza la care ne așteptăm ca
viitorul președinte al Comisiei Europene
să se angajeze pentru a se bucura de o
majoritate vastă și stabilă în Parlamentul
European.” [EN] 
 
Grupul Verzilor/ Alianța Liberă Europeană
a trimis două scrisori separate Comisiei
Europene și Consiliului, solicitând să ia
măsuri imediate în privința conflictului de
interese ce îl implică pe premierul ceh
Andrej Babiš. Versiuni ale auditului
Comisiei în conflictul de interese
referitoare la întreprinderea Agrofert,
deținută de Babiš, care a primit subvenții
din partea UE, arată că sume mari de bani
ale UE și Republicii Cehiei, se distribuie
către Agrofert, sume ce vor trebui să fie
rambursate. Zeci de mii de oameni din
Republica Cehă au ieșit în stradă, cerând
demisia lui Babiš. [EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-violence-sudan-must-stop-immediately-dialogue-only-way-towards-democratic-transition
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-re-elects-manfred-weber-as-group-chair
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/leaders-of-four-main-political-groups-agree-on-political-process/
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/greens-efa-demand-action-from-tusk-juncker-on-czech-pm-babis-conflict-of-interest/


Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene 
(Joint Research Centre)

Raport tehnic

Reducerea deșeurilor alimentare a devenit
o prioritate în ultimii ani, diverse studii
sugerând că o cantitate semnificativă de
alimente este risipită în diferite etape ale
lanțului de aprovizionare cu alimente.
Scopul acestui raport este dezvoltarea
unui cadru general pentru a analiza
impactul economic al reducerii risipei
alimentare în UE28, într-un context global
și regional, în sprijinirea procesului
decizional al UE privind reducerea
deșeurilor alimentare.

Analiză la nivelul întregii economii
privind reducerea deșeurilor
alimentare și costurile aferente
 

Pentru a deschide documentul accesați
următorul link: DESCARCĂ

Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene 
(Joint Research Centre)

Raport tehnic

Monitorizarea prețurilor și marjelor din
cadrul lanțurilor de aprovizionare cu
alimente din UE
 

 
Pentru a deschide documentul accesați
următorul link: DESCARCĂ

Prețurile neloiale de tranzacționare și alte
imperfecțiuni ale lanțurilor de
aprovizionare cu alimente au fost
discutate în mod curent la nivelul UE și al
statelor membre, în ultimii ani. Prin
urmare, atât UE, cât și statele membre au
început să opereze sisteme de
monitorizare a prețurilor și a marjelor
pentru a obține o mai bună înțelegere a
evoluției prețurilor, costurilor și a
profiturilor din cadrul lanțurilor de
aprovizionare cu alimente. Acest raport
furnizează un inventar al caracteristicilor
sistemelor de monitorizare a prețurilor și
marjerlor la alimente la nivelul UE și al
statelor membre, în organizații
internaționale, în Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică
(OCDE) și alte state.

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113395/fw_jrcreport_vfinal.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC114719/jrc_monitoring_of_prices_and_margins.pdf


La 4 iunie 2019, Comitetul Economic și
Social European, împreună cu Secțiunea
pentru uniunea economică și monetară și
coeziune economică și socială, a
organizat o dezbatere publică pe tema
„Dincolo de PIB: Măsurarea bunăstării
oamenilor și progresul societăților”.
Gestionarea schimbărilor, o mai bună
comunicare privind dovezile științifice și,
mai presus de toate, implicarea civilă sunt
factori esențiali pentru dezvoltarea și
punerea în aplicare a unor noi indicatori
pentru a măsura bunăstarea oamenilor și
progresul societăților.

Potrivit Comitetului, calitatea vieții și progresul social ar trebui să se numere printre cele mai
importante obiective ale procesului de elaborare a politicilor. Cu toate acestea, indicatorii
economici, cum ar fi PIB, nu reflectă acești factori într-un mod cuprinzător, deși rămân principalii
factori de decizie politică și dezbatere publică. Acest lucru duce la politici care nu reușesc să
răspundă în mod corespunzător nevoilor persoanelor și provocărilor societale. 
 Dezbaterea CESE a fost lansată de Martine Durand, director general al OCDE și copreședintă a
Grupului de experți la nivel înalt privind măsurarea performanței economice și a progresului
social. Ea a prezentat rapoartele Grupului de experți la nivel înalt „Dincolo de PIB: Evaluarea
indicilor relevanți pentru performanța economică și socială” și „Pentru măsurători corecte:
Promovarea cercetării pe tema inidicilor privind bunăstarea, dincolo de PIB”, publicat în
noiembrie 2018.  
Rapoartele evidențiază impactul alegerii măsurilor și importanța includerii acestora în cadrul
politicilor. Martine Durand a declarat: Gestionarea modificărilor este esențială pentru ancorarea
noilor măsuri în ciclul de elaborare a politicilor. 
Rapoartele grupului de experți la nivel înalt recomandă, printre altele:  
- Elaborarea unui tablou de bord care să includă indicatori privind condițiile materiale ale
persoanelor și calitatea vieții, inegalitățile și sustenabilitatea acestora;  
- Utilizarea datelor administrative și a volumelor mari de date în scopuri statistice și  
- Utilizarea de noi indicatori privind bunăstarea pentru a informa toate etapele politicilor publice.
[EN]

Direcția pentru comunicare din cadrul Comitetului Regiunilor a publicat, la 7 iunie 2019, broșura
privind planul de reînnoire a UE, 2019-2024. 

https://www.oecd.org/social/beyond-gdp-9789264307292-en.htm
https://www.oecd.org/social/for-good-measure-9789264307278-en.htm#https://www.oecd.org/social/for-good-measure-9789264307278-en.htm
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/beyond-gdp-citizens-have-push-new-indicators-measure-well-being-and-progress-societies


Acest document are la bază activitățile realizate în ultimii cinci ani de cei 350 de membri ai
Comitetului, reprezentanți aleși la nivel local și regional, pentru a se asigura că vocile
comunităților sunt auzite. Alegerile europene din 2019 au transformat noul peisaj politic al UE
într-unul dintre cele mai mari exerciții democratice din lume. Liderii locali și regionali urmăresc
stabilirea unei noi agende pentru o Europă durabilă pentru următorii cinci ani, ceea ce necesită
implicarea tuturor nivelurilor de guvernare în viața politică a UE.

Deschideți documentul accesând următorul link: DESCARCĂ

Agenția europeană pentru mediu
Raportul de revizuire a politicilor de prevenire a generării deșeurilor în Europa, cu accent pe
modul în care aceste politici abordează problema deșeurilor din plastic și plastic.[EN]

 
Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene 
Raportul privind drepturile fundamentale 2019 [EN] 
 
Raportul privind drepturile fundamentale 2019 - Avizele FRA [EN] 
 
Calitatea datelor și inteligența artificială - prejudecăți atenuante și erori pentru a proteja drepturile
fundamentale [EN] 
 
Punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în UE: o problematică de drepturi
umane și fundamentale [EN]
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https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/Working%20together%20to%20bring%20the%20EU%20closer%20to%20its%20citizens/3975%20blueprint%20brochure%20FIN.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/preventing-plastic-waste-in-europe
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-data-quality-and-ai_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019-focus_en.pdf
http://www.cdep.ro/
http://www.cdep.ro/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/


@cdep_ro cameradeputatilor IPEX - Camera Deputaţilor

Copyright © 2019 Direcţia pentru Uniunea Europeană. 
 
Autori: 
Dana Honciuc 
Ioana Cristina Vida 
Marina Bălășoiu 
Ilhan Ibram - Corespondent IPEX 
 
Photo Credits: 
©European Parliament 
©EESC 
 
Icons made by Vectors Market, Freepick, Smashicons, Prosymbols, Ultimatearm, wanicon from
www.flaticon.com

 
Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 
ilhan.ibram@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
file:///C:/Users/dana.vasiliu/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
file:///C:/Users/dana.vasiliu/Downloads/*%7CUNSUB%7C*

