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Președintele Grupului Alianței Progresiste
a Socialiștilor și Democraților, Iratxe
García, a declarat în cadrul lucrărilor
sesiunii plenare privind planul de investiții
sustenabile, Fondul pentru o tranziție justă
și Foaia de parcurs pentru o Europă
socială: „Dacă suntem serioși în ceea ce
privește reducerea a cel puțin jumătate din
emisiile noastre de gaze cu efect de seră
până în 2030 și atingerea neutralității
carbonului până în 2050, trebuie să oferim
finanțarea corespunzătoare.” [EN]

Deputații Socialiștilor și Democraților
încearcă să se asigure că drepturile
cetățenilor vor fi respectate pe deplin
atunci când Marea Britanie părăsește UE
la 31 ianuarie 2020. Într-o rezoluție votată
la 15 ianuarie 2020 de Parlamentul
European, europarlamentarii au solicitat în
mod covârșitor să se ia măsuri pentru a
rezolva o serie de probleme cu privire la

Parlamentul European și-a adoptat poziția
la 15 ianuarie 2020 cu privire la Pactul
ecologic european, luând în considerare
majoritatea propunerilor Grupului "Renew
Europe". Rezoluția semnată de cele mai
mari patru grupuri politice subliniază că
Pactul ecologic trebuie să fie o strategie
generală pentru UE și că toate acțiunile
trebuie să ia în considerare provocările
legate de mediu, menite să limiteze
încălzirea globală la 1,5 °C. [EN]

Conferința președinților Parlamentului
European, reprezentând organul de
conducere al Parlamentului European, a
convenit la 16 ianuarie 2020  componența
comitetului executiv de coordonare pentru
Conferința privind viitorul Europei. Acesta
va fi format din cinci membri. Pe lângă
reprezentantul Consiliului și
reprezentantul Comisiei Europene, vor fi
desemnați de Parlamentul European trei

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/we-need-fresh-money-and-social-measures-ensure-just-transition-says-iratxe-garcia
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1407-renew-europe-s-priorities-for-europe-s-green-deal-adopted-by-european-parliament/


statutul cetățenilor UE-27 în Marea
Britanie și punerea în aplicare a drepturilor
cetățenilor. [EN]

 
Grupul Stânga Unită Europeană -
Stânga Verde Nordică a decis să nu
susțină rezoluția comună a Parlamentului
European cu privire la Pactul ecologic
european care a fost votat în plen la 15
ianuarie 2020, motivând faptul că textul nu
ar avea ambiția necesară pentru a
combate situațiile de urgență climatică. În
ciuda propunerilor constructive din partea
Grupului Stânga Unită Europeană -
Stânga Verde Nordică, textul final prin
care se solicită liberalizarea în continuare
a pieței energiei, fapt ce pune mai multe
familii în pericol de sărăcie energetică, se
concentrează excesiv pe creșterea
economică, refuză să revizuiască politica
agricolă comună și nu reușește să
atenueze restricțiile fiscale cu privire la
bugetele naționale pentru a oferi o
finanțare adecvată pentru acest acord.
[EN]

europarlamentari din Renew Europe,
grupurile PPE și Socialiștilor și
Democraților. În timp ce unul dintre acești
trei membri va convoca, coordona și
conduce lucrările Consiliului, precum și
ale comitetului director și ale plenului
Conferinței, aceștia vor coopera și vor
conduce diferitele organe ale Conferinței
în deplină colegialitate. Consiliul executiv
de coordonare va fi un organism colegial,
care va lua deciziile de comun acord.
Decizia vine a doua zi după ce
Parlamentul European a adoptat, cu o
mare majoritate, o rezoluție unde este
expusă o viziune detaliată pentru
conferință. [EN]

La 21 ianuarie 2020, acordul de liber
schimb dintre UE și Vietnam și acordul de
protecție privind protecția investițiilor vor fi
votate în Comisia pentru comerț
international, deschizând astfel
oportunități de piață și atrăgând investiții
în ambele direcții. Grupul Renew Europe
așteaptă cu nerăbdare crearea de relații
economice mai strânse cu Vietnamul,
ceea ce va ajuta, de asemenea, la
urmărirea unui angajament  cu respectiva
țară în contextul promovării standardelor
de muncă și de mediu. Grupul Renew
Europe subliniază că, prin colaborarea
mai strânsă, pot fi și ar trebui îmbunătățite
și alte domenii de cooperare, inclusiv în
cel al domeniului drepturilor omului. [EN]

În cadrul sesiunii plenare din ianuarie a Comitetului Economic și Social European (CESE), lupta
împotriva schimbărilor climatice a ocupat un loc important pe ordinea de zi a dezbaterilor privind
COP25 (Conferința ONU privind schimbările climatice) și Pactul ecologic european.
Președintele CESE, dl Luca Jahier a declarat: „Ne aflăm într-un moment critic. Din păcate,
lumea nu este pe cale să realizeze obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și obiectivele
Acordului de la Paris privind schimbările climatice, iar aceasta ar putea avea implicații
devastatoare pentru noi toți”.
Președintele CESE a adăugat că „tranziția către o economie durabilă, neutră din punctul de
vedere al emisiilor de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor a
necesitat schimbări fundamentale în societatea și economia noastră, subliniind faptul că UE
trebuie să obțină rezultate pe două niveluri, pe de o parte punând în aplicare Agenda 2030 și, pe
de altă parte, să o promoveze în lume. CESE este convins că punerea în aplicare a Agendei
2030 trebuie să constituie prioritatea absolută a UE pentru următorul deceniu. Europa trebuie să
fie lider mondial în domeniul climei”.
Dl Jahier a deplâns lipsa voinței politice a țărilor prezente la COP25 de a-și intensifica eforturile
în domeniul climei, ceea ce a condus la un rezultat mediocru în cadrul summitului internațional
privind clima. Cu toate acestea, a salutat comunicarea dnei Ursula von der Leyen, președintele
Comisiei Europene, cu privire la Pactul ecologic european și angajamentul său ferm cu privire la
neutralitatea climei până în 2050.

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/brexit-citizens-deserve-better
https://www.guengl.eu/a-climate-anticlimax-left-wont-back-parliaments-weak-green-deal-text/
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1411-renew-europe-will-have-a-central-role-in-the-conference-on-the-future-of-europe/
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1412-trade-with-vietnam-working-together-towards-growth-and-sustainability/


Mai multe detalii AICI.

A treia ediție a rezumatului avizelor  
relevante ale CESE privind consolidarea  
uniunii economice și monetare din punctul  
de vedere al societății civile. [EN]

Deșeuri din construcții și demolări:
dificultăți și perspective într-o economie
circulară [EN]

Fișă de informare cu privire la Agenția
europeană de apărare - platformă pentru
cooperarea UE în domeniul apărării [RO]

Raport tehnic al Centrului Comun de
Cercetare (JRC) al Comisiei Europene

Caracterul solid și posibilitatea
explicării cu ușurință a  inteligenței
artificiale [EN]
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