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CUVÂNT INTRODUCTIV

„Democrația nu este o deducție matematică dovedită o dată pentru totdeauna. Democrația este doar o
credință susținută fervent, un angajament care este testat iar și iar în furnalul arzător al istoriei .”
(Jack Kemp- congressman (1971-1989) și candidat la funcția de vice-președinte în SUA)

Pentru a susține procesul democratic este nevoie de participarea activă a cetățenilor la viața comunității
de la nivel local, național și european.
În accepțiunea Institutului Qvorum, termenul „democraţie participativă” definește implicarea
cetăţenilor din afara instituţiilor publice în elaborarea legislaţiei şi a politicilor. Altfel spus, democraţia
participativă presupune un grad înalt de preluare a inputului de către decidenţi de la cetăţeni şi
parteneri sociali (ong-uri, sindicate, patronate), input de care se ţine într-o măsură ridicată cont atunci
când se elaborează normele legislative.
Din anul 1979 europenii au oportunitatea de a alege direct europarlamentarii. În 2014, cetățenii din 28
de State Membre ale Uniunii Europene vor fi chemați la urne pentru a desemna pe cei 751 de
reprezentanți în forul legislativ european.
După adoptarea Tratatului de la Lisabona, majoritatea legislației europene este adoptată prin procedura
co-deciziei între Consiliul de Miniștri și Parlamentul European, ceea ce înseamnă că puterea legislativă a
eurodeputaților este mai mare ca oricând. Opțiunea politică exprimată în perioada 22-25 mai de către
alegătorii europeni va desena traseul politic al UE în următorii 5 ani.
România va fi reprezentată de către 32 de europarlamentari în noul mandat 2014-2019. Aceștia vor
avea un rol esențial în conturarea legislației aplicabile unui număr de peste 500 de milioane de locuitori.
Astfel, încurajăm un dialog structurat între europarlamentari, candidații la alegerile europarlamentare și
societatea civilă formată din cetățeni, organizații non-guvernamentale, sindicate și patronate.
Cetățenii sunt responsabili pentru votul pe care îl vor acorda, astfel încât considerăm util și necesar ca
publicul să fie informat cu privire la la activitățile desfășurate de europarlamentari și la valoarea
adăugată pe care o pot aduce prin exercitarea mandatului.
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Misiunea noastră
Prin însăşi natura lor, organizaţiile non-guvernamentale trebuie să contribuie la oferirea de servicii
cetăţenilor, inclusiv servicii de informare cu privire la activitatea reprezentanţilor lor.
Viziunea echipei Qvorum este aceea a unei Românii puternice și coezive, cuplată la valorile și la procesul
decizional european și capabilă ea însăși să influențeze aceste valori și norme legislative. Noi considerăm
că România, a șaptea țară ca mărime din cele 28 ale Uniunii Europene, poate și trebuie să joace un rol
important în configurarea Europei unite post-criză economică, deziderat care poate fi realizat numai
printr-o profesionalizare la standarde europene a noilor generații de lideri de la nivel național și regional
din zonele civico-politică, administrativă și economică.

Scopul cercetării
Considerăm participarea publică și angrenarea în procesul decizional un element de bază al sistemului
democratic. Ne dorim cetățeni avizați, informați și constant interesați de activitatea aleșilor de la nivel
local, național și european.
În prezenta cercetare am urmărit să determinăm felul în care europarlamentarii români au înțeles să își
reprezinte electoratul în Europa în primul mandat plin în Parlamentul European (2009-2014). Atenția
echipei s-a concentrat cu precădere asupra calității și impactului acțiunilor eurodeputaților români. În
plus, o atenție deosebită s-a acordat calității procesului de comunicare și transparentizare a activității de
către fiecare ales.
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METODOLOGIA DE CERCETARE
Perioada vizată: iulie 2009-aprilie 2014

Parlamentul European este una din instituţiile fundamentale ale Uniunii Europene şi singura aleasă în
mod direct de către cetăţenii din cele 28 de state membre, reprezentând peste 500 de milioane de
locuitori. De buna funcţionare a legislativului depinde în bună măsură consolidarea practicilor
democratice într-o societate, atât la nivel național, cât și la nivel european. De aceea, în opinia noastră,
un europarlamentar este eficient în reprezentarea intereselor cetăţenilor dacă îndeplineşte următoarele
condiţii:




este conectat la categoriile de cetăţeni pe care le reprezintă pentru a cunoaște problemele și
prioritățile acestora;
este conectat la mediul de la Bruxelles și Strasbourg, atât în relația cu ceilalți europarlamentari,
funcționarii Comisiei Europeane, Consiliul, cât și cu partenerii sociali de la nivel european;
asigură transparenţa activităţilor sale parlamentare (prin informări regulate, complete şi
corecte).

Cercetarea s-a desfășurat pe două paliere:
1) analiza globală a activităților delegației României și a partidelor naționale din care este
compusă;
2) analiza activității individuale a europarlamentarilor români în legislativul european.
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Secțiuni:

1. România în Parlamentul European
1.1 Activitatea delegației României în Parlamentul European
În cadrul acestei secţiuni vom analiza activitatea reprezentanţilor delegaţiei naţionale a României în
Parlamentul European, în funcţie de următorii indicatori:
a) Numărul de membri ai României în Parlamentul European şi repartizarea acestora în
grupurile politice europene și comisiile de specialitate din cadrul PE.
b) Prezenţa la vot a delegaţiei României la ședințele plenare ale Parlamentului European: se
are în vedere gradul de prezenţă la vot în actualul mandat (iulie 2009-martie 2014) a delegaţiilor
naţionale dintr-un stat membru, iar poziţionarea României este evidenţiată prin comparație cu
celelalte state membre.
c) Evoluția ratei de prezență la vot a partidelor naționale: a fost calculată evoluţia ratei medii
de prezenţă la vot înregistrată de membrii fiecărui partid naţional pe perioada mandatului.
d) Evoluţia ratei de prezenţă individuală la vot a europarlamentarilor români în cadrul
şedinţelor plenare (2009-2014): se are în vedere evoluția europarlamentarilor români în ceea ce
privește rata de prezență la vot la ședințele plenare.
e) Activitatea delegaţiei României în Parlamentul European: vom studia activitatea
reprezentanţilor delegaţiei României în funcţie de următorii indicatori de activitate: rapoarte
redactate, avize, rapoarte amendate, întrebări adresate Comisiei şi Consiliului, declarații scrise
depuse, propuneri de rezoluţie semnate și discursuri în plen. Datele vizează activitatea
europarlamentarilor pe perioada celor 5 ani de mandat.

1.2 Activitatea partidelor naţionale din România în legislativul european
În analiza activității europarlamentarilor români pe partide, am ales spre cercetare cei mai importanți
trei indicatori în opinia noastră: rapoartele redactate, avizele redactate și rapoartele amendate. Datele
vizează activitatea membrilor partidelor naționale pe perioada celor 5 ani de mandat.
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2. Analiza activității individuale a europarlamentarilor români în legislativul european
(2009-2014)
Analiza activității individuale a europarlamentarilor români în Parlamentul European a vizat două
componente:
 Activitatea parlamentară:
În cadrul cercetării am luat în considerare activitățile de substanță pe care un
europarlamentar le poate îndeplini: calitatea de raportor de fond, raportor de aviz și
raportor din umbră, precum și rapoartele amendate. În analiza efectuată s-a ținut cont de
dosarele asumate în calitate de raportor, făcându-se diferențierea între dosarele aflate în
procedură legislativă și cele în procedură non-nelegislativă.
 Comunicarea în mediul on-line privind activitatea desfășurată în Parlamentul European (prin
website, blog, rețelele de socializare Facebook și Twitter sau pe canalul de Youtube).

Sursele de informare
A) Site-ul Parlamentului European: www.europarl.europa.eu
Informaţiile privind activitatea parlamentară a eurodeputaților români au fost colectate de pe site-ul
oficial al Parlamentului European şi analizate în vederea unei evaluări riguroase şi obiective.
B) Informațiile înregistrate în aplicaţia electronică VoteWatch.eu (www.votewatch.eu)
În analiza activității delegației României sau a partidelor naționale am utilizat informaţiile disponibile pe
aplicaţia electronică VoteWatch.eu.
C) Website-ul personal/ blogul/contul de Facebook/Twitter/Youtube al eurodeputatului
În cazul în care un MPE are website, blog personal, cont de Facebook,Twitter sau Youtube s-au avut în
vedere următoarele elemente:
-

Regularitatea comunicării
Conținutul comunicărilor (dacă accentul este pus pe activitatea la nivel european sau național,
dacă se referă la activiăți parlamentare efective sau este vorba doar de simple opinii etc.)
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GLOSAR DE TERMENI
Democrație participativă: prin democraţie participativă înţelegem în acest context implicarea
cetăţenilor din afara instituţiilor publice în elaborarea legislaţiei şi a politicilor. Altfel spus, democraţia
participativă presupune un grad înalt de preluare a input-ului de către decidenţi de la cetăţeni şi
parteneri sociali (ONG-uri, sindicate, patronate), input de care se ţine într-o măsură ridicată cont atunci
când se elaborează normele legislative sau atunci când se exercită funcţia de controlul asupra Comisiei
Europene şi autorităţilor subsidiare.
Europarlamentar/eurodeputat/MPE: toţi cei 3 termeni definesc o singură calitate, aceea de
reprezentant al cetăţenilor în legislativul european. Termenul „MPE” („Membru al Parlamentului
European”, sau MEP în limba engleză) este prescurtarea folosită în mod curent în cercurile politice de la
Bruxelles şi Strasbourg.
Grupurile Politice Europene
Grupurile Politice Europene se aseamănă „familiilor” politice cunoscute la nivel politic naţional. În
prezent, în Parlamentul European există şapte grupuri politice formate din delegaţii naţionale:









Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat), PPE-CD = grup politic de centru dreapta
(274 membri);
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, S&D = grup
de centru stânga (195 membri) ;
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, ALDE = grup politic de centru dreapta
(83 membri);
Grupul Verzilor/Alianţa Europeană Liberă, Verzi/EFA = grup al ecologiştilor, regionaliştilor şi
naţionaliştilor (58 membri);
Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei, EFD = grup politic european de dreapta, eurosceptic (31
de membri);
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene (Stângii Verzi Nordice), GUE-NGL = grup de
extrema stângă (35 membri);
Conservatorii şi Reformiştii Europeni, ECR = grup politic eurosceptic, antifederalist şi
conservator (57 membri);
Membri Neafiliaţi = independenţi (33 membri).
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Partide Naţionale/Delegaţii Naţionale: reprezentanţii în Parlamentul European sunt aleşi pe baza
sistemului politic şi a regulilor politice din statele lor membre. Fiecare ţară are o delegaţie de
reprezentanţi care sunt împărţiţi în funcţie de liniile lor politice şi îşi ocupă locurile în Parlamentul
European pe baza listelor partidelor naţionale.
Voturi: Parlamentul European ia decizii în plen privind propunerile legislative/non-legislative prin
intermediul voturilor nominale, electronice (neînregistrate) sau prin ridicare de mâini. Pe o propunere,
europarlamentarii pot vota „pentru” (+), „împotrivă” (-), „abținere” (0), sau pot să nu ia parte la vot.
Prezenţa la vot: procentul de voturi prin apel nominal la care un eurodeputat a participat. Din rațiuni
tehnice (imposibilitatea unei monitorizări sistematice riguroase), în analiza noastră nu este cuprinsă
prezenţa eurodeputaţilor la şedinţele comisiilor parlamentare sau grupurilor politice.
Raportor (de fond/de aviz): definește eurodeputatul care elaborează o primă formă a propunerilor
legislative sau nelegislative formulate de Parlamentul European. În cazul avizelor, raportorul definește
poziția comisiei care a fost sesizată pentru aviz, și care va fi înaintată spre consultare comisiei sesizată pe
fond.Propunerea raportorului este înaintată comisiilor de specialitate și ulterior plenului Parlamentului
pentru pronunțare.
Rapoarte amendate: numărul de rapoarte la care eurodeputații au depus amendamente (modificări
sugerate pentru a fi aduse unei propuneri) în cadrul comisiilor parlamentare, indiferent dacă acestea au
fost în final adoptate sau nu.
Întrebări/Interpelări: membrii Parlamentului European pot adresa întrebări Comisiei Europene sau
Consiliului Uniunii Europene (în cadrul căruia guvernele statelor membre sunt reprezentate).
Discursuri în plen: timpul de vorbire pentru fiecare eurodeputat este alocat proporţional cu mărimea
fiecărui Grup Politic European şi a fiecărei delegaţii naţionale în cadrul dezbaterilor de la ședințele
plenare ale Parlamentului European. Eurodeputaţii folosesc timpul de vorbire pentru a explica o poziţie,
a face o declaraţie sau pentru a atrage atenţia asupra unei probleme. Sistemul informatic al
Parlamentului European, nu face distincție între intervențiile susținute oral și cele depuse în scris, fiind
contabilizate împreună.
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LISTA ABREVIERILOR

AFCO

Comisia Afaceri constituţionale

AFET

Comisia Afaceri Externe

AGRI

Comisia Agricultură şi dezvoltare rurală

ALDE

Grupul Alianței Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

BUDG

Comisia Bugete

CE

Comisia Europeană

CONT

Comisia Control bugetar

CRIS

Comisia Criza financiară, economică şi socială

CULT

Comisia Cultură şi educaţie

DEVE

Comisia Dezvoltare

DROI

Comisia Drepturile omului

ECON

Comisia Afaceri economice şi monetare

ECR

Grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni

EFD

Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei

EMPL

Comisia Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

ENVI

Comisia Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

FEMM

Comisia Drepturile femeii şi egalitatea de gen

GUE-NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene-Stângii Nordice Verzi

IMCO

Comisia Piaţa internă şi protecţia consumatorilor

INTA

Comisia Comerţ internaţional

ITRE

Comisia Industrie, cercetare şi energie
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JURI

Comisia Afaceri juridice

LIBE

Comisia Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

MPE

Membru al Parlamentului European

PD-L

Partidul Democrat Liberal

PE

Parlamentul European

PECH

Comisia Pescuit

PETI

Comisia Petiţii

PMP

Partidul Mișcarea Populară

PNL

Partidul Naţional Liberal

PNȚCD

Partidul Național Ţărănesc Creştin Democrat

PPE/PPE-CD

Grupul Partidul Popular European (Creştin-Democrat)

PRM

Partidul România Mare

PSD+PC

Alianța dintre Partidul Social Democrat și Partidul Conservator

REGI

Comisia Dezvoltare regională

S&D

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European

SEDE

Comisia Securitate şi apărare

SURE

Comisia privind provocările politice

TRAN

Comisia Transport şi turism

UDMR

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România

UE

Uniunea Europeană
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1. ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
1.1 Activitatea delegației României în Parlamentul European
a) Cine sunt europarlamentarii noștri ?

Delegația României în Parlamentul European este formată din 33 de europarlamentari, dintr-un total de
766 (4,30%). Distribuția europarlamentarilor români în cadrul grupurilor politice europene este
următoarea:
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor *S&D+: 11 (PSD+PC);
Grupul Partidului Popular European [PPE]: 9 (PD-L) + 3 (UDMR)+ 1 (PMP)+1 (PNȚCD);
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa *ALDE+: 5 (PNL);
Neafiliați *NI+: 2 (PRM) + 1 (PSD).
În tabelul de mai jos este prezentată repartizarea MPE din România în grupurile politice europene,
comisiile europarlamentare şi partidele naţionale din care provin:

Nr.

Nume MEP

Partid
naţional

Grup
politic
european

Comisie europarlamentară

1

Elena Oana ANTONESCU

PD-L

PPE

Mediu, sănătate publică şi siguranţă
alimentară; Libertăţi civile, justiţie şi
afaceri interne

2

Elena BĂSESCU

PD-L

PPE

Afaceri externe; Afaceri economice şi
monetare; Petiţii

3

Sebastian Valentin BODU

PNȚCD

PPE

Afaceri juridice; Libertăți Civile, Justiție
și Afaceri Interne
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4

Victor BOŞTINARU

PSD+PC

S&D

Dezvoltare regională; Petiţii

5

Minodora Cliveti

PSD+PC

S&D

Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri
Sociale; Mediu, Sănătate Publică și
Siguranță Alimentară; Drepturile Femeii
și Egalitatea de Gen

6

Corina CREŢU

PSD+PC

S&D

Dezvoltare; Afaceri externe

7

George Sabin CUTAŞ

PSD+PC

S&D

Comerţ internaţional; Afaceri
economice şi monetare

8

Vasilica Viorica DĂNCILĂ

PSD+PC

S&D

Agricultură şi dezvoltare rurală;
Dezvoltare regională;

9

Ioan ENCIU

PSD+PC

S&D

Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne;
Industrie, cercetare şi energie;

10

Eduard-Raul HELLVIG

PNL

ALDE

Piața Internă și Protecția
Consumatorilor; Mediu, Sănătate
Publică și Siguranță Alimentară; Afaceri
Juridice

11

Cătălin Sorin IVAN

PSD+PC

S&D

Control bugetar; Cultură şi educaţie;
Bugete;

12

Petru Constantin LUHAN

PD-L

PPE

Dezvoltare Regională; Afaceri
Economice și Monetare; Libertăți Civile,
Justiție și Afaceri Interne

13

Monica Luisa MACOVEI

PD-L

PPE

Control Bugetar; Libertăți Civile, Justiție
și Afaceri Interne; Afaceri Externe

PPE

Transport și Turism; Control Bugetar;
Industrie, Cercetare și Energie; Libertăți
Civile, Justiție și Afaceri Interne

14

Marian-Jean MARINESCU

PD-L
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15

Iosif MATULA

PD-L

PPE

Dezvoltare regională; Cultură şi
educaţie

16

Norica NICOLAI

PNL

ALDE

Securitate și Apărare; Afaceri Externe;
Drepturile femeii și egalitatea de gen;
Petiții

17

Rareş-Lucian NICULESCU

PD-L

PPE

Agricultură și Dezvoltare Rurală; Pescuit

18

Ioan Mircea PAŞCU

PSD+PC

S&D

Afaceri Externe; Securitate și Apărare;
Transport și Turism

19

Cristian Dan PREDA

PMP

PPE

Afaceri Externe; Dezvoltare; Petiții;
Drepturile omului

20

Daciana Octavia SÂRBU

PSD+PC

S&D

Mediu, Sănătate Publică și Siguranță
Alimentară; Agricultură și Dezvoltare
Rurală

21

Adrian SEVERIN

PSD+PC

Neafiliat

Afaceri externe

22

Ovidiu Ioan SILAGHI

PNL

ALDE

Dezvoltare Regională; Ocuparea Forței
de Muncă și Afaceri Sociale

23

Csaba SÓGOR

UDMR

PPE

Libertăți civile, Justiție și Afaceri
Interne; Ocuparea Forței de Muncă și
Afaceri Sociale

24

Theodor Dumitru
STOLOJAN

PD-L

PPE

Afaceri Economice și Monetare; Bugete

25

Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU

PRM

S&D

Mediu, Sănătate Publică și Siguranță
Alimentară; Cultură și Educație

26

Silvia-Adriana ŢICĂU

PSD+PC

S&D

Transport și Turism; Industrie,
Cercetare și Energie
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27

László TŐKÉS

UDMR

PPE

Cultură și Educație;Drepturile Omului ;
Afaceri Externe

28

Traian UNGUREANU

PD-L

PPE

Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri
Sociale; Afaceri Externe; Drepturile
Omului

29

Corneliu VADIM TUDOR

PRM

Neafiliat

Cultură și Educație; Afaceri Externe

30

Adina-Ioana VĂLEAN

PNL

ALDE

Industrie, Cercetare și Energie; Petiții;
Bugete

31

Renate WEBER

PNL

ALDE

Libertăți Civile, Justiție și Afaceri
Interne; Afaceri Externe

32

Iuliu WINKLER

UDMR

PPE

Comerț Internațional; Dezvoltare
Regională

33

Dan Dumitru
ZAMFIRESCU

PRM

Neafiliat

Comerț Internațional; Transport și
Turism

18
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b) Cât de prezenți la vot sunt reprezentanții noștri în sesiunile plenare ale PE ?

Prezența la vot a delegaţiei României în cadrul şedinţelor
plenare (2009-2014)
100%
83,97%
80%
60%
40%
20%

Austria
Slovacia
Luxemburg
Estonia
Olanda
Croația
Portugalia
Suedia
Germania
Danemarca
Polonia
Bulgaria
Irlanda
Belgia
Republica Cehã
Slovenia
Letonia
Spania
România
Finlanda
Franța
Ungaria
Marea Britanie
Italia
Cipru
Lituania
Grecia
Malta

0%

Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

În ceea ce privește gradul de prezenţă la vot al delegației României la şedinţele plenare ale
Parlamentului European în cei cinci ani de mandat (2009-2014), țara noastră se clasează pe poziţia a 19a (din 28 de state membre) cu o prezenţă de 83,97%. Pe primele poziţii se situează Austria (90,86%),
Slovacia (89,89%), Luxemburg (89,67%) și Estonia (89,05%). Printre ultimele poziții se află Cipru
(78,06%), Lituania (76,98%), Grecia (76,90% )și Malta (75,23%). 1

1

Culegerea datelor vizează perioada 14 iulie 2009- 17 aprilie 2014
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Evoluţia prezenţei la vot a delegației României în cadrul
ședințelor plenare comparativ cu media europeană
90%

88%
România
86,20%
86%

86,02%
86,20%

85,35%

Media
europeana

84,21%
84,49%

84%

84,87%

83,04%
82,90%
82%
81,41%

80%
iul 2009-iul 2010

sept 2010-iul 2011

sept 2011-iul 2012

sept 2012-iul 2013 sept 2013- april 2014

Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

Gradul de prezența la vot al delegației României este oscilant pe parcursul mandatului. Astfel, în primul
an al actualului mandat media prezenței la vot a delegației României pornește de la 83,04%, fiind sub
media europeană de 84,21%, iar în al doilea an de mandat, delegația noastră are același grad de
prezență la vot cu media europeană 86,20%. Această evoluție poate fi pusă pe seama creșterii
interesului europarlamentarilor pentru activitatea din PE pe măsură ce activitatea legislativă a devenit
mai intensă. Pe de altă parte, un factor stimulator îl joacă, cel mai probabil, și eforturile organizațiilor
societății civile (la nivel european și național) în vederea transparentizării activității și responsabilizării
aleșilor din PE. 2
În anul 2012, se observă o scădere a prezenței la vot a delegației României – 85,35%, ceea ce se poate
datora faptului că în România s-au organizat alegeri parlamentare, iar europarlamentarii s-au deplasat în
teritoriu în perioada campaniei electorale.
Delegația României devine din nou mai prezentă la vot în cadrul ședințelor plenare pe parcursul anului
2013 când se află deasupra mediei europene, cu o prezență de 86,02%. La începutul anului 2014
prezența la vot a delegației României se află sub media europeană - 81,41% față de 82,90%.

2

Culegerea datelor vizează perioada 14 iulie 2009- 17 aprilie 2014
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c) Prezența pe partide
În graficul de mai jos este prezentată evoluţia ratei de prezenţă la vot a partidelor naţionale în cadrul
sesiunilor plenare ale PE pe parcursul celor 5 ani de mandat (a fost calculată evoluţia ratei medii de
prezenţă la vot înregistrată de membrii fiecărui partid naţional în perioada mandatului). 3

100%

Evoluția
prezenței
medii la vot
pe partide
(2009-2014)

PMP*

95%
90%

PD-L

PSD+PC

PSD+PC

85%
80%

PD-L

UDMR

PNL

PNȚCD*

UDMR

75%
PNL

PRM

70%

PMP*

65%

PNȚCD*

60%
55%
PRM

50%
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

Notă: PMP este reprezentat oficial în PE doar de către domnul eurodeputat Cristian Preda începând din
anul 2014 (graficul prezintă însă participarea la vot a domnului Preda pe întreg parcursul mandatului).
Similar, PNȚCD este reprezentat oficial în legislativul european doar de către domnul europarlamentar
Sebastian Bodu începând cu luna martie 2014 (participarea la vot a domnului Bodu a fost reprezentată
pe grafic pe întreg parcursul mandatului).

3

Culegerea datelor vizează perioada 14 iulie 2009- 17 aprilie 2014
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În primii doi ani de mandat delegaţia PD-L a avut o evoluţie crescătoare a ratei de prezență la vot, de la
88,86% în primul an de mandat la 91,18% în al doilea an de mandat. În schimb, în următorii 3 ani de
mandat, putem constata o diminuare a ratei de prezenţă la vot de la 89,39% în cel de-al treilea an de
mandat la 77,98% în ultimul an.
Delegaţiile PSD+PC şi UDMR au avut o participare relativ constantă pe parcursul celor 5 ani de mandat.
La începutul mandatului, delegaţia PSD+PC a avut un nivel ridicat de prezenţă la vot (88,81%),
comparativ cu celelalte delegaţii, însă în anul 2010 se observă o uşoară scădere a ratei de prezenţă la
vot, care coboară la valoarea de 87,24%.
În schimb, delegaţia UDMR a avut o evoluţie inversă: înregistrează un nivel redus de prezență în primul
an de mandat (84,65%), dar o creştere în al doilea an (87,48%). O evoluție asemănătoare a membrilor
UDMR se regăsește şi în următorii 2 ani de mandat, iar în ultimul an se înregistrează o descreştere a
gradului de participare la vot.
Delegaţia PNL a avut o evoluţie semnificativ ascendentă (+16,07%) în primii trei ani de mandat, crescând
de la un procent de 74,78% la 90,85% în cel de-al treilea an de mandat. În schimb, în al patrulea an,
reprezentanții PNL înregistrează o scădere de 10,01%, având o prezență la vot medie de 80,84%.
În ceea ce privește delegația PRM, aceasta a avut o rată de prezență la vot redusă pe toată perioada
mandatului, dar în al patrulea an de mandat se observă o creștere semnificativă a gradului de prezență
la vot, depășind pragul de 80%.
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d) În ce măsură participă fiecare eurodeputat la voturile din cadrul sesiunilor
plenare?
Europarlamentarul PD-L Iosif Matula a avut o prezență la vot de aproape 100% pe parcursul
mandatului4, ceea ce îl plasează pe primul loc la acest capitol între europarlamentarii din toate cele 28
de state membre.
În ceea ce privește prezența eurodeputatei Elena Băsescu, trebuie menționat faptul că domnia sa a
înregistrat o scădere a prezenței la vot în ultimul an de mandat ca urmare a concediului de maternitate
în care s-a aflat.

100%
95%

PDL:
Evoluția
prezenței
individuale la
vot
(2009 - 2014)

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%

*E. Basescu a fost
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maternitate la
finalul anului

55%
50%
45%
40%
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

E. ANTONESCU

94,83%

90,24%

91,91%

95,10%

95,81%

*E.BÄSESCU

81,86%

98,86%

97,85%

97,86%

56,43%

P.LUHAN

88,40%

88,13%

91,30%

90,48%

84,26%

M.MACOVEI

95,75%

88,70%

90,07%

74,97%

89,19%

M.MARINESCU

88,17%

99,19%

98,77%

94,69%

87,59%

I. MATULA

99,20%

99,84%

99,59%

99,59%

99,10%

R.NICULESCU

91,16%

63,25%

73,90%

95,24%

58,94%

T.STOLOJAN

89,21%

96,02%

97,03%

97,10%

87,42%

T.UNGUREANU

71,18%

96,42%

65,20%

59,52%

43,07%

Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

4

Datele cuprinse în analiză cuprind intervalul 14 iulie 2009- 17 aprilie 2014.
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PMP- Evoluția prezenței la vot (2009-2014)
100%
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95%
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Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

Singurul reprezentant al PMP (Partidul Mișcarea Populară) în Parlamentul European este deputatul
Cristian Preda, care în cei 5 ani de mandat are o prezență la vot în cadrul ședințelor plenare de aproape
100%, ceea ce îl plasează pe locul al doilea între europarlamentarii din toate cele 28 de state membre
(după Iosif Matula). 5

5

PMP este reprezentat oficial în PE doar de către domnul eurodeputat Cristian Preda începând din anul 2014 (graficul prezintă
însă participarea la vot a domnului Preda pe întreg parcursul mandatului).
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PNȚCD - Evoluția prezenței la vot (2009-2014)
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94,83%

2011-2012

2012-2013

92,27%

80%
70%

78,99%

60%
50%
40%

30%
2009-2010

2010-2011

2013-2014

Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

PNȚCD (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) este reprezentat oficial în legislativul european
doar de către domnul europarlamentar Sebastian Bodu începând cu luna martie 2014. Domnul
Sebastian Bodu a înregistrat o creștere a participării la vot, de la 78,99% în primul an de mandat, la
valoarea de 92,27% în ultimul an de mandat. 6

6

Participarea la vot a domnului Sebastian Bodu a fost reprezentată pe grafic pe întreg parcursul mandatului 2009-2014.
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Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

În ceea ce privește membrii delegației PNL, putem constata o anumită fluctuație a ratei de prezență la
vot în sesiunile plenare din PE în cazul mai multor europarlamentari. În cel de-al doilea an de mandat,
eurodeputații PNL au înregistrat o creștere a prezenței – Norica Nicolai de la 78,76% la 83,90%, Adina
Vălean de la 65,66% în primul an la 88,70% în cel de al doilea an, Renate Weber de la 80,20% în primul
an de mandat la 85,61%.
În următorul an, europarlamentarii revin pe un trend ascendent în ceea ce privește prezența, urmat de o
nouă scădere a ratei de prezență, cel mai probabil datorată prezenței în teritoriu în timpul alegerilor
locale și parlamentare din anul 2012. Eduard Hellvig și Ovidiu Silaghi au devenit membri ai Parlamentului
European în luna septembrie 2013, astfel că prezența lor la vot se referă doar la ultimul an din actualul
mandat – Eduard Hellvig – 62,06% și Ovidiu Silaghi – 84,34%.
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Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

Eurodeputaţii Sabin Cutaș şi Ioan Enciu s-au evidenţiat pe parcursul celor 5 ani de mandat printr-o
prezență la vot constantă, situându-se în jurul valorii de 98%, respectiv 95%. De asemenea,
europarlamentarul Minodora Cliveti a avut o prezență la vot relativ constantă, menținându-se în jurul
valorii de 94%. Doamna Minodora Cliveti şi-a început mandatul de eurodeputat în luna mai 2011.
În ceea ce privește prezența eurodeputatei Adriana Țicău, trebuie menționat faptul că scăderea
prezenței la vot se datorează concediului de maternitate în care s-a aflat la începutul anului 2013.
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Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

În primii trei ani de mandat, Csaba Sógor a avut o evoluţie ușor descrescătoare a ratei de prezență la vot
de la 98,39% în primul an de mandat la 92,94% în al treilea an de mandat. În ultimul an de mandat, s-a
constatat o scădere considerabilă a gradului de participare la vot a eurodeputatului , atingând valoarea
de 88,45%.
Iuliu Winkler a înregistrat în al doilea an de mandat o creştere semnificativă a ratei de prezenţă la vot cu
10,5% față de primul an de mandat. În următorii doi ani, europarlamentarul a avut un grad de
participare la vot constant, situându-se în jurul valorii de 77%, dar în ultimul an se observă o creştere
semnificativă a participării acestuia la vot, înregistrând o prezență de 90,30%.
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Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

În primii doi ani de mandat, Adrian Severin înregistrează o creştere a ratei de prezenţă la vot cu 8,97%
de la 81,52% în primul an de mandat la 90,49% în al doilea an de mandat. În schimb, în ultimul an de
mandat rata de prezenţă la vot scade până la valoarea de 84,34%.
Europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor a înregistrat o rată de prezență la vot redusă pe toată
perioada mandatului, dar în al doilea an de mandat se observă o creștere semnificativă a gradului de
prezență la vot, depășind pragul de 65%. În ultimul an de mandat rata de prezență la vot descrește din
nou și ajunge la valoarea de 57,99%.
Dan Zamfirescu şi-a început mandatul de eurodeputat în luna ianuarie 2013. Europarlamentarul a avut o
evoluţie descrescătoare a ratei de prezență la vot -de la 98,53% în al patrulea an de mandat la 71,11% în
ultimul an de mandat.
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e) Cum stăm la activități parlamentare?

Pentru o cercetare aprofundată a activităţii delegaţiei României în Parlamentul European, s-au analizat 7
indicatori de activitate: rapoarte redactate, avize, rapoarte amendate, întrebări adresate Comisiei şi
Consiliului, declarații scrise depuse, propuneri de rezoluţie semnate și discursuri în plen.
Datele vizează activitatea europarlamentarilor români pe perioada celor 5 ani de mandat.
În analiza activităţii delegaţiei României în Parlamentul European, obținerea calității de raportor de către
eurodeputați este indicatorul cu ponderea cea mai ridicată. La acest capitol, după 5 ani de mandat,
România se află printre primele 10 state membre, ocupând locul 7, cu o medie de 3,30 rapoarte
redactate/eurodeputat. Primele trei locuri sunt ocupate de către Portugalia (6,77 rapoarte
redactate/eurodeputat), urmată de Finlanda (4,69 rapoarte redactate/eurodeputat) și Malta (4,17
rapoarte redactate/eurodeputat).7

Nr. mediu rapoarte redactate/MPE
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România se află în partea superioară a clasamentului și în ceea ce privește numărul mediu de avize,
ocupând locul 8, cu o medie de 2,94 avize/europarlamentar.

Nr. mediu avize/MPE (2009-2014)
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De asemenea, România se poziționează în partea de început a clasamentului la capitolul rapoarte
amendate, unde se află pe poziția a 4-a, având o medie de 99,24 rapoarte amendate/eurodeputat.
Primele două poziții sunt ocupate de Finlanda (145,62 rapoarte amendate/eurodeputat) și Suedia
(113,25 rapoarte amendate/eurodeputat).
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Nr. mediu rapoarte amendate/MPE
(2009-2014)
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În ceea ce privește indicatorul întrebări adresate de către europarlamentari Comisiei Europene sau
Consiliului, delegația României se află la jumătatea clasamentului, cu o medie de 67,48
întrebări/eurodeputat.

Nr. mediu întrebări/MPE (2009-2014)
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La capitolul declarații scrise, România se plasează pe poziția a 3-a cu o medie de 2,48 declarații
scrise/eurodeputat, fiind devansată doar de Cipru (2,67 declarații scrise/eurodeputat) și Irlanda (3,25
declarații scrise/eurodeputat).
Declarațiile scrise sunt inițiate de unul sau mai mulți eurodeputați pentru a semnala o problemă și a
determina luarea unei poziții de către Parlamentul European, iar ceilalți eurodeputați sunt invitați să le
semneze. O declarație scrisă este considerată adoptată numai dacă este semnată de jumătate plus unu
din totalul celor 766 de eurodeputați.

Nr. mediu declarații scrise/MPE (2009-2014)
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La capitolul propuneri de rezoluții semnate, media delegației României este de 50,79 propuneri
rezoluții semnate/eurodeputat român. Astfel, țara noastră se află printre primele 10 state membre.
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Nr. mediu propuneri de rezoluții semnate/MPE
(2009-2014)
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La capitolul intervenții în plen, fiecare eurodeputat român a înaintat în medie 313,30 de intervenții,
ceea ce clasează România pe locul 5 între statele membre. Primul loc este ocupat de către Portugalia cu
927,32 intervenții/eurodeputat, urmată de Lituania cu 513,25 intervenții/eurodeputat și Slovacia cu
336,38 intervenții/eurodeputat.
NB: din cauza felului în care sunt categorisite aceste informații de către sistemul informatic al
Parlamentului European, aceste statistici nu fac distincție între intervențiile susținute oral și cele depuse
în scris.
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Nr. mediu intervenții în plen/MPE (2009-2014)
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1.2 Activitatea delegației României în legislativul european pe partide
În analiza activității europarlamentarilor români pe partide, am ales spre cercetare cei mai importanți
trei indicatori în opinia noastră: rapoartele redactate, avizele redactate și rapoartele amendate. 8
Calitatea de raportor definește eurodeputatul care elaborează o primă formă a poziției Parlamentului
European față de propunerea legislativă primită de la Comisia Europeană (în cazul propunerilor
legislative) sau o simplă recomandare a PE, în cazul textelor non-legislative. Această formă a textului va
fi înaintată comisiilor de specialitate și ulterior plenului Parlamentului pentru pronunțare. În calculul
mediilor de rapoarte redactate se iau în considerare numai rapoartele al căror proces s-a încheiat (au
fost votate în plen) la momentul colectării datelor. Graficul de mai jos prezintă doar calitatea de raportor
de fond din partea PE.

Rapoarte redactate/eurodeputat (2009-2014)
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Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

Reprezentanții români din PPE (PD-L+UDMR+PMP+PNȚCD) au o medie mai ridicată de rapoarte
redactate în cei cinci ani de mandat, respectiv 5 rapoarte redactate/eurodeputat. Ei sunt urmați de
reprezentanții PNL cu 2,80 rapoarte redactate/eurodeputat și de social-democrați cu o medie de 2,27
rapoarte/eurodeputat. Europarlamentarii PRM nu au redactat niciun raport.

8

Culegerea datelor vizează perioada 14 iulie 2009 - 17 aprilie 2014
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NB: Scorul ridicat al delegației din PPE formată din PD-L+UDMR+PMP+PNȚCD se datorează în special
numărului mare de rapoarte redactate de către Monica Macovei (PD-L) în cadrul procedurii de
descărcare de gestiune a diferitelor agenții ale Uniunii. Fiecare dintre aceste rapoarte se contabilizează
separat de către Parlamentul European, deși în practică reprezintă un singur pachet anual.
Este important de reținut faptul că importanța rapoartelor variază foarte mult de la un dosar la altul,
astfel încât este dificil să tragem concluzii doar pe baza unei analize statistice. De exemplu, doar o parte
rapoartelor au caracter legislativ, în sensul că se vor transforma efectiv într-o lege europeană (pe când
cele care au caracter nelegislativ reprezintă doar recomandări adresate Comisiei europene și/sau
statelor membre).
O analiză statistică care se bazează strict pe rapoartele legislative legiferate prin procedura legislativă
ordinară (co-decizie) ne prezintă următoarele rezultate: delegația UDMR a obținut calitatea de raportor
pe 2,33 rapoarte legislative/eurodeputat, urmată de reprezentanții PD-L cu o medie de 1,33 rapoarte
legislative/eurodeputat. Pe poziția a treia se situează delegația PNL, care are o medie de 0,60 rapoarte
legislative/eurodeputat, iar reprezentanții social-democrați au o medie de 0,36 rapoarte
legislative/eurodeputat. Delegația PRM nu a avut niciun raport.
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Avize/eurodeputat (2009-2014)
5,00
5
4

PNL(ALDE)

3,45

PRM(NI)

3

2,43
PSD+PC(S&D)

2
PD-L+UDMR+PMP+
PNȚCD (PPE)

1
0,00
0
Date furnizate de VoteWatch.eu și prelucrate de Institutul Qvorum

În ceea ce privește numărul de avize, pe prima poziție se situează liberalii cu o medie de 5
avize/eurodeputat, urmați de social democrați cu 3,45 avize/eurodeputat și delegația din PPE, anume
PD-L+UDMR+PMP+PNȚCD, cu 2,43 avize/eurodeputat. Europarlamentarii PRM nu au redactat niciun
aviz.
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Rapoarte amendate/eurodeputat (2009-2014)
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Europarlamentarii social-democrați au amendat cele mai multe rapoarte, delegația PSD+PC având o
medie de 122,82 rapoarte amendate/eurodeputat în perioada 2009-2014. Reprezentanții
PDL+UDMR+PMP+PNȚCD au o medie de 102,14 rapoarte amendate/eurodeputat, urmați de delegația
PNL cu 89,80 rapoarte amendate/eurodeputat. Eurodeputații PRM au avut o medie semnificativ mai
mică față de celelalte partide: 15 rapoarte amendate/eurodeputat.
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2. ANALIZA ACTIVITĂȚII INDIVIDUALE A EUROPARLAMENTARILOR
ROMÂNI ÎN LEGISLATIVUL EUROPEAN (2009 – 2014)
Delegația Alianței Partidului Social Democrat și Partidul Conservator (PSD+PC)

Victor Boștinaru

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză

Vicepreședinte

2.

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI)

Membru

3.

Comisia pentru petiţii (PETI)

Coordonator politic S&D

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina,
Serbia, Muntenegru şi Kosovo

Membru
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 3
Raportor de fond din umbră: 6
Raportor de aviz din umbră: 4
Rapoarte amendate: 49

Raportul pe care domnul Victor Boștinaru a fost raportor principal a fost legiferat prin procedura
legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial mai ridicat decât în cazul
celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea legislativă trimisă de către
Comisia Europeană (Executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39711/VICTOR_BOSTINARU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr.

Titlul raportului

1.

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului privind
Fondul de coeziune și de
abrogare a
Regulamentului (CE)
nr. 1084/2006

2

Raport referitor la
Raportul din 2013 privind
cetățenia UE - Cetățeni ai
UE: drepturile
dumneavoastră, viitorul
dumneavoastră –
Raportor din umbră

Brief al raportului
În contextul pachetului legislativ pentru politica de coeziune,
astfel cum a fost propus de Comisie, Fondul de coeziune face
parte din noul cadru strategic comun care vizează fondurile
structurale, Fondul de coeziune, precum și Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime. Toate aceste fonduri fac obiectul
unor dispoziții comune în mai multe domenii de programare
și gestiune financiară. De altfel, ca și în perioada de
programare actuală, Fondul de coeziune, FEDER și FSE vor
face în continuare obiectul unui set de norme specifice
comune referitoare la programare, gestiune și monitorizare.
Statele membre s-au angajat să respecte normele UE
convenite de comun acord privind dreptul oricărui cetățean
al Uniunii de circulație și de ședere liberă pe teritoriul statelor
membre, nediscriminarea și valorile comune ale Uniunii
Europene, în special respectarea drepturilor fundamentale,
acordând o atenție deosebită drepturilor persoanelor care
aparțin minorităților.

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

LegislativCodecizie

Nelegislativ

Raportul încurajează statele membre să ofere mai mult spațiu
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pentru educație politică în domeniul afacerilor europene în
cadrul programelor școlare, să adapteze pregătirea
profesorilor în consecință și, în acest sens, să asigure knowhow-ul și resursele necesare. În document se subliniază că
educația accesibilă joacă un rol vital în formarea viitorilor
cetățeni, permițându-le să dobândească o bază solidă de
cunoștințe generale, promovând responsabilizare individuală,
solidaritatea și înțelegerea reciprocă și consolidarea coeziunii
sociale.
Totodată, partidele politice europene și filialele lor naționale
sunt invitate să organizeze campanii electorale transparente
înainte alegerilor europene din 2014 și să trateze în mod
eficient problema scăderii ratei de participare la alegeri și a
îndepărtării tot mai mari a cetățenilor de instituțiile UE.
Capacitatea de absorbție este înțeleasă de către raportor ca
măsura în care un stat membru poate cheltui resursele
financiare alocate din fondurile structurale și de coeziune
într-un mod eficient și eficace. Această capacitate este
necesară pentru a aduce o contribuție maximă la coeziunea
economică și socială, folosind resursele disponibile din
fondurile UE.
Capacitatea de absorbție nu este un parametru, ci o variabilă.
Aceasta diferă în mod considerabil în diferitele state membre
și, prin urmare, sunt necesare soluții individuale.

3.

RAPORT referitor la
absorbția fondurilor
structurale și de coeziune:
învățăminte desprinse
pentru viitoarea politică
de coeziune a UERaportor din umbră

Normele referitoare la fondurile structurale și de coeziune
sunt complexe și, prin urmare, greu de respectat, ceea ce
duce la apariția unor erori. Prin urmare, statele membre
consacră prea mult timp încercând să gestioneze și să
controleze aceste erori. Raportorul este de părere că normele
și procedurile ar trebui simplificate pentru a atinge rate de
absorbție mai ridicate, pentru a diminua erorile și pentru a
crește eficiența. Totodată, ar trebui să se găsească un
echilibru între simplificarea și stabilitatea normelor și a
procedurilor.

Nelegislativ

Accentul ar trebui pus mai degrabă pe plățile efectuate
pentru obținerea de rezultate și nu pe verificarea
contribuțiilor. Ar trebui să se ia în considerare dacă este
posibil să se acorde mai mare atenție mai degrabă fraudei și
nu neregulilor formale, precum și unui tratament mai
diferențiat al neregulilor, care să permită o anume
flexibilitate în funcție de gravitatea neregulii identificate. De
asemenea, ar trebui consolidată coordonarea activității de
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audit, prin aplicarea principiului auditului unic.

COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://victorbostinaru.ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: http://www.facebook.com/bostinaru?ref=ts
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: http://www.youtube.com/user/petitiipe

1. Website: http://victorbostinaru.ro/
Prin intermediul website-ului eurodeputatul comunică către public detalii și informații cu privire la
activitatea domniei sale în domeniile: apărarea drepturilor omului, economie, finanțe și spațiul politicojuridic al Uniunii Europene.
Domnul Boștinaru postează pe site-ul propriu un raport de activitate integral pentru perioada 2009-2014
în care se găsesc informații despre opțiunile de vot, rapoartele asumate, amendamentele depuse și
interpelările adresate.
Pentru intervalele de timp 2008-2009 și 2009-2011 sunt publicate studiile efectuate de către Institutul
European pentru Democrație Participativă – Qvorum cu privire la întreaga activitate a eurodeputatului.
De asemenea, domnia sa informează publicul constant despre conferințele la care ia parte ori despre
plecarea în delegații oficiale.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt vizibile și pentru public. Pentru a ilustra activitatea domniei
sale, eurodeputatul publică materiale foto și video.
Postările pe site sunt efectuate atât în limba română, cât și în limba engleză.
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2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/bostinaru?fref=ts
Eurodeputatul Victor Boştinaru publică frecvent informaţii pe platforma facebook, enunţând aspecte şi
evenimente din politica românească şi europeană, dar mai ales informaţii cu privire la activitatea sa din
cadrul Parlamentului European. Cele mai frecvente postări privesc economia și protecția mediului.
Totodată, pe facebook oferă informaţii referitoare la raportul domniei sale privind Regulamentul
Fondului de Coeziune pentru perioada 2014-2020 și amendamentele depuse pe o serie de pachete
legislative.
În 2013 a facut public raportul dânsului de activitate pentru intervalul
http://victorbostinaru.ro/Raport_Activitate_Victor_Bostinaru-MEP-2009-2013.pdf.

2009-2013

Le răspunde cetăţenilor prin intermediul secţiunilor de comentarii, anunţă emisiunile în care va apărea şi
publică poze de la evenimente (conferinţe, dezbateri, întâlniri oficiale, întâlniri cu grupuri de
elevi/studenţi). Domnia sa comunică pe contul de socializare atât în limba română cât şi limba engleză.
Există trimitere către contul de Youtube pe care europarlamentarul îl deţine.

3.Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNNtwqRuL1bduSVkg4TloHA
Europarlamentarul Victor Boştinaru postează frecvent pe platforma Youtube, începând cu februarie
2008, clipurile încărcate prezentând: mesaje către cetăţeni, activitatea domniei sale în cadrul
Parlamentului European, întregistrări audio, interviuri, conferinţe de presă şi evenimente la care
eurodeputatul a participat.
Este folosită atât limba română, cât şi limba engleză în videoclipurile publicate.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Victor Boștinaru are o prezență considerabilă în mediul on-line.
Recomandăm crearea unei pagini de blog și utilizarea unui canal on-line de new media de informare
rapidă. Totodată, considerăm utilă sistematizarea și organizarea informației pe website cu privire la
voturile pe rapoarte, avizele și amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel
încât cetățeanului să îi fie mai ușor să urmărească infomațiile.
Salutăm publicarea pe pagina web a raportului de activitate pentru perioada 2009-2014.
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Minodora Cliveti

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL)

Membru

2.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru

3.

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI)

Membru supleant

4.

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM)

Membru supleant

5.

Delegaţia la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE- Membru supleant
Azerbaidjan şi UE-Georgia

6.

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada

Membru supleant

7.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: doamna Minodora Cliveti a devenit europarlamentar din luna mai 2012, având la dispoziție un timp
mai redus pentru a se implica în activitățile de substanță din cadrul PE.
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 0
Raportor de aviz: 4
Raportor de fond din umbră: 2
Raportor de aviz din umbră: 6
Rapoarte amendate: 87

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/113597/MINODORA_CLIVETI_activities.html

Principalele teme abordate în calitate de raportor din umbră:

Nr

1.

Titlul raportului

RAPORT referitor la
măsurile specifice luate în
cadrul politicii comune în
domeniul pescuitului cu
scopul de a dezvolta rolul
femeii – Raportor din
umbră

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Munca depusă de femei în domeniul pescuitului și în cadrul
activităților conexe se realizează frecvent în mod invizibil,
ca o completarea a muncii depuse de partenerul de viață,
într-un context economic din ce în ce mai dificil pentru
întreprinderile familiale. În aceste cazuri, nu există nici
salariu fix, nici prestații de asigurări sociale. La aceasta, se
adaugă faptul că, pentru unele femei, unicul suport
economic de supraviețuire este această activitate.
Noua politică comună în domeniul pescuitului va trebui să
urmărească îndeplinirea obiectivelor referitoare la
principiul egalității, recunoașterea istorică a rolului
socioeconomic al femeii în domeniul pescuitului,
nediscriminarea pe motive de gen, măsuri sociale și
ajutoare necesare în caz de șomaj, încurajarea includerii
femeilor în comisii, consilii consultative și a participării la
asociații, precum și găsirea instrumentelor financiare și a
măsurilor sociale necesare, precum și a ajutoarelor
acordate lucrătoarelor pentru concedii din cauze biologice.

Nelegislativ
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2.

Raport referitor la
aspectele de gen ale
Cadrului UE pentru
strategiile naționale de
integrare a romilor Raportor din umbră

Invită Comisia și statele membre să se asigure că drepturile
fundamentale ale femeilor și copiilor de etnie romă sunt
respectate și - inclusiv prin campanii de sensibilizare - că
femeile și fetele rome sunt conștiente de drepturile lor în
temeiul legislației naționale în vigoare privind egalitatea de
gen și discriminarea, precum și să combată în continuare
tradițiile patriarhale și sexiste.
Solicită statelor membre să se axeze, de asemenea, pe
dimensiunea urbană a politicii de coeziune, acordând o
atenție specială orașelor care sunt disproporțional afectate
de dezechilibrele sociale, cum ar fi șomajul, excluziunea
socială și polarizarea și să le sprijine în ceea ce privește
dezvoltarea infrastructurii lor cu scopul de a exploata
eventuala lor contribuție la creșterea economică, precum și
să consolideze legăturile dintre zonele urbane și rurale în
vederea promovării dezvoltării favorabile incluziunii.

Nelegislativ

COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.minodoracliveti.ro/
2. Blog: http://minodoracliveti.blogspot.ro/
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/minodora.cliveti
Pagină de fani: https://www.facebook.com/MEPminodoracliveti?filter=1
4. Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
5. Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website: http://www.minodoracliveti.ro/
Prin intermediul website-ului doamna eurodeputat comunică către public informații cu privire la politica
de la nivel european și național. Domnia sa precizează care sunt obiectivele propuse pentru mandatul de
europarlamentar:
1. Proiectele pentru Moldova – cea mai săracă euroregiune: diminuarea șomajului, îmbunătățirea stării
de sănătate a locuitorilor, identificarea de soluții pentru diminuarea sărăciei și folosirea potențialului
economic, cultural si uman pentru ridicarea zonei;
2. Proiectele pentru Bacău – continuarea demersurilor de parlamentar pentru: identificarea de
oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă, ocrotirea copiilor lăsați acasă de părinții plecați la
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muncă în Europa, sprijinirea băcăuanilor aflați la muncă în Europa pentru tratament egal, îmbunătățirea
stării de sănătate a băcăuanilor, creșterea speranței lor de viață; înfrățirea cât mai multor localități
băcăuane cu localități europene, crearea de parteneriate între școli băcăuane și școli din Europa,
identificarea de facilități pentru ca tinerii băcăuani de excepție să poată studia în Europa, ajutarea
tinerilor băcăuani calificați să lucreze în instituții europene și găsirea de soluții pentru ca persoanele cu
dizabilități, vârstnicii, bolnavii de HIV/SIDA, minoritățile etnice ale Bacăului să se simtă cetățeni
europeni.
Eurodeputata postează pe site-ul propriu un raport de activitate săptămânal, ce include activitatea din
sesiunea plenară și din cadrul grupului politic din care aceasta face parte, dar și interviuri sau
comunicate de presă.
Totodată, sunt disponibile pe site și explicațiile de vot sau opiniile domniei sale asupra unor chestiuni de
politică europeană. Sunt publicate informații despre activitatea de raportor a eurodeputatei, cu
precădere despre ”Raportul referitor la aspectele de gen ale Cadrului UE pentru strategiile nationale de
integrare a romilor” din luna octombrie 2013. De asemenea, domnia sa informează publicul despre
conferințele, pe care aceasta le organizează.
Referitor la întâlnirile cu reprezentanți ai partenerilor sociali, cetățeni sau evenimente publice la care
domnia sa participă, pe site există informații descriptive cu privire la vizita la Parlamentul European din
Bruxelles a 110 locuitori ai Bacăului în decembrie.2012.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt vizibile și pentru public. Pentru a ilustra activitatea sa,
eurodeputata postează și o serie de fotografii alături de materiale audio-video.
De menționat că postările pe site sunt efectuate atât în limba română, cât și în limba engleză. De
asemenea, pe site regăsim trimiteri către blogul doamnei eurodeputat și către contul de pe Facebook.

2. Blog: http://minodoracliveti.blogspot.ro/
Prin intermediul blogului doamna eurodeputat comunică de asemenea chestiuni de politică europeană
și națională.
Sunt disponibile pe blog informații și explicații cu privire la pachete legislative europene de interes
pentru doamna Cliveti.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, blog-ul permite comunicarea bi-direcțională,
iar răspunsurile oferite cetățenilor sunt vizibile și pentru public. Pentru a ilustra activitatea sa, doamna
eurodeputat postează și o serie de fotografii. Materialele audio-video nu sunt disponibile momentan pe
blog-ul personal al doamnei Minodora Cliveti.
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De menționat că postările pe site sunt efectuate atât în limba română, cât și în limba engleză sau
franceză.

3.Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/minodora.cliveti
Pagină de fani: https://www.facebook.com/MEPminodoracliveti?filter=1
Doamna europarlamentar Minodora Cliveti publică frecvent pe platforma Facebook, oferind informaţii
despre politica europeană şi activitatea întreprinsă în cadrul Parlamentului European. Subiectele
postărilor domniei sale fac referire la: egalitatea de şanse, cultură, muncă şi tineret.
Domnia sa menţionează că este raportor din partea S&D pe raportul privind “Aspectele de gen ale
Cadrului European aferent strategiilor de incluziune naţională a populaţiei rome”, de asemenea anunţă
apariţia unui nou raport privind măsurile europene pentru asigurarea drepturilor lucrătorilor, mai ales
femei, în contextul liberei circulaţii.
Le răspunde cetăţenilor în secţiunile de comentarii şi informează cu privire la întâlnirile pe care dânsa le
are cu aceştia.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Considerăm că doamna Minodora Cliveti are o prezență activă în mediul on-line.
Recomandările pentru îmbunătățirea comunicării în mediul online sunt:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website și blog cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Diversificarea canalelor de social media utilizate.
Salutăm publicarea raportului de activitate săptămânal și informarea consistentă cu privire la activitățile
desfășurate de domnia sa în calitate de europarlamentar.
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Corina Crețu

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Vicepreședinte
Parlamentul European

2.

Comisia pentru dezvoltare (DEVE)

Vicepreședinte

3.

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii

Membru

4.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru supleant

5.

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 5
Raportor de fond din umbră: 3
Raportor de aviz din umbră: 3
Rapoarte amendate: 62

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33997/CORINA_CRETU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Organizațiile societății civile și autoritățile locale solicită ca
în centrul dezvoltării să se poziționeze în mod sistematic
abordarea bazată pe drepturi și să se asigure „asumarea
democratică a responsabilității” în domeniul politicii de
dezvoltare.

1.

RAPORT referitor la
autoritățile locale și
societatea civilă:
angajamentul
Europei față de
sprijinirea dezvoltării
durabile

Principiul asumării democratice a responsabilității plasează
cetățenii în centrul dezvoltării, administrațiile publice
garantându-le organizațiilor societății civile spațiul necesar
pentru a-și desfășura activitățile și pentru a trage la
răspundere administrația publică pentru politicile sale.
Asumarea democratică a responsabilității promovează și
rolul activ al societății civile și al autorităților locale în
elaborarea politicilor și în procesele de punere în aplicare.

Nelegislativ

Raportoarea consideră că UE ar trebui să acorde o atenție
deosebită consolidării capacităților autorităților locale și ale
organizațiilor societății civile în statele fragile, precum și
parteneriatelor și cooperării acestora cu UE în vederea
consolidării
rezilienței.
Sprijinul
acordat
pentru
descentralizare, guvernanță locală și dezvoltare teritorială
ar trebui să fie inclus într-un dialog politic mai ambițios cu
țările partenere.
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2.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului de
instituire a Corpului
voluntar european
de ajutor umanitar
EU Aid Volunteers –
Raportor din umbră

3.

Raport referitor la
propunerea de
decizie a
Parlamentului
European și a
Consiliului privind
Anul european al
îmbătrânirii active
(2012) – Raportor
din umbră

În 2012, Comisia Europeană a adoptat o propunere de
regulament de instituire a Corpului voluntar european de
ajutor umanitar (EU Aid Volunteers). Membrii EU Aid
Volunteers vor fi mobilizați cu ocazia operațiunilor de ajutor
umanitar din țări terțe în urma crizelor generate de om sau
a catastrofelor naturale.
În situațiile de catastrofe voluntarii ar trebui să fie implicați
în primul rând – prin contribuția lor la întărirea capacității
Uniunii de a răspunde crizelor umanitare – în pregătirea
pentru preîntâmpinarea dezastrelor, reducerea riscurilor de
apariție a dezastrelor și întărirea legăturii dintre acordarea
de ajutor, reabilitare și dezvoltare (LRRD). LRRD se află în
centrul reflecțiilor Parlamentului European în special din
cadrul negocierilor privind instrumentul de finanțare a
cooperării pentru dezvoltare.
Îmbătrânirea populației ar putea fi considerată o provocare
enormă sau chiar un pericol sau ar putea oferi societății
europene noi oportunități, în funcție de modul în care ne
vom pregăti. Un aspect-cheie pentru a face față acestei
provocări constă în asigurarea faptului că populația cu
vârsta de peste 50 de ani rămâne pe piața muncii o
perioadă mai îndelungată, continuă să participe activ la
viața societății și își păstrează starea bună a sănătății și
independența cât mai mult timp cu putință.
Inițiativa propusă urmărește să sprijine și să încurajeze
eforturile statelor membre, ale autorităților regionale și
locale ale acestora, ale partenerilor sociali și ale societății
civile de a promova îmbătrânirea activă și de a depune mai
multe eforturi pentru exploatarea potențialului populației
în rapidă creștere, cuprinsă în segmentul de vârstă de peste
50 de ani.

Legislativ

Legislativ

Potrivit definiției date de Organizația Mondială a Sănătății
(OMS), îmbătrânirea activă include crearea, pentru
persoanele vârstnice, a unui număr mai mare de posibilități
ca acestea să poată continua să muncească, să rămână
sănătoase mai mult timp și să continue să aducă societății și
altfel de contribuții, de exemplu sub formă de activități de
voluntariat. Prin urmare, societatea și economia trebuie să
ajute oamenii să își mențină bunăstarea fizică, socială și
spirituală până la o vârstă înaintată. Este necesară, așadar,
o abordare holistică a promovării îmbătrânirii active, care să
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includă aspectele sănătății, vitalității și demnității, dacă se
dorește crearea posibilității ca persoanele în vârstă să își
poată continua participarea activă în societate și să rămână
independente cât mai mult posibil.

COMUNICAREA ON-LINE
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.corina-cretu.ro/
Blog: http://corinacretu.wordpress.com/ integrat în site
Facebook: https://www.facebook.com/corina.cretu.7
Twitter: https://twitter.com/CorinaCretu_PSD
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3B8KGbGHkeD4BDALVRiYJQ

1. Website și blog: http://www.corina-cretu.ro/

Salutăm publicarea pe website a raportului de activitate pentru mandatul 2009-2014.
Prin intermediul website-ului doamna europarlamentar comunică către public informații despre
actvitatea politică a domniei sale. Aceasta se referă cu precădere la apărarea drepturilor omului,
promovarea liberei circulații și creșterea locurilor de muncă în Uniunea Europeană.
Din luna martie 2014 blogul europarlamentarului Corina Crețu este integrat în website. Domnia sa
publică un raport de activitate integral pentru perioada 2007-2014, sub formă de revistă online, în care
se găsesc informații sumare privind numărul amendamentelor depuse, a interpelărilor adresate
comisiilor și a rapoartelor asumate de către acesta.
Totodată, utilizatorii online au la dispoziție pe site o serie de explicații de vot sau mențiuni pentru
susținerea unor proiecte, cauze de la nivel european și național. De exemplu, doamna Corina Crețu
postează opinia sa privind voturile împotriva bugetului propus de președinția irlandeză a Uniunii
Europene, interzicerea mineritului pe bază de cianuri, accesul mai rapid la fondurile europene, împotriva
vizelor pentru Canada impuse românilor și împotriva transferurilor colective de date către SUA.
Activitatea doamnei eurodeputat de raportor este evidențiată pe site prin articole, dar și materiale
video. De exemplu, în ceea ce privește raportul privind cooperarea dintre autoritățile locale și societatea
civilă din octombrie 2013, domnia sa a publicat un clip video ce prezintă conținutul dosarului.
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Doamna Corina Crețu informează publicul în mod constant despre conferințele și evenimentele la care
participă. Totodată, se pot regăsi și articole privind întâlnirile organizate cu cetățenii sau emisiunile
radio-TV la care aceasta este invitată.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt întotdeauna afișate. Pentru a ilustra activitatea sa, doamna
eurodeputat postează și o serie de fotografii și clipuri video cu intervenții din cadrul Parlamentului
European.
De menționat că postările pe site sunt efectuate atât în limba română, cât și în limba engleză.

2. Facebook: Pagină de fani: https://www.facebook.com/corina.cretu.7
Europarlamentarul Corina Creţu publică frecvent pe Fanpage-ul său de pe platforma Facebook, oferind
detalii cu privire la activitatea domniei sale din cadrul Parlamentului European şi informaţii din politica
românească. Domeniile pe care se concentrează subiectele abordate în postările sale sunt: cultura,
turismul şi munca. Eurodeputata oferă adrese ce pot fi accesate pentru a viziona proiectele
(www.issuu.com/corina.cretu/docs/corina_cretu_-_proiecte_in_pe_-_200) şi activitatea sa din perioada
mandatului 2009-2014 (www.europarl.europa.eu/meps/ro/33997/CORINA_CRETU_activities.html).
Totodată, pe contul de facebook anunţă modul în care a votat în Parlamentul European, cât şi informaţii
cu privire la întâlnirile de lucru pe care domnia sa le-a avut. Le răspunde cetăţenilor frecvent şi
informează cu privire la emisiunile sau evenimentele la care participă. Există poze din cadrul politic,
personal şi social şi distribuie atât clipuri cu speech-urile sale din plenul PE, cât şi articole în care a oferit
interviuri. Postările sunt scrise în limba română şi engleză şi există trimitere către contul său de Youtube.

3. Twitter: https://twitter.com/CorinaCretu_PSD
Doamna Corina Crețu deține un cont de twitter, însă nu îl folosește pentru informarea cetățenilor
despre activitatea domniei sale.

4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3B8KGbGHkeD4BDALVRiYJQ
Doamna europarlamentar a încărcat clipuri frecvent pe contul de Youtube până în aprilie 2013. Ulterior,
se constată o scădere a activității pe acest canal de comunicare. Videoclipurile prezintă informaţii
despre activitatea domniei sale în Parlamentul European,emisiuni TV, conferinţe și interviuri.

54

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM

Recomandări privind comunicarea on-line:
Doamna europarlamentar Corina Crețu are o prezență activă în mediul online, putându-se observa o
îmbunătățire semnificativă în ultimii ani (precum și integrarea unor recomandări enunțate anterior de
Institutul Qvorum).
În opinia noastră pentru a facilita către cetățeni informațiile despre activitatea de MPE mai este
necesară:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website și blog cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Utilizarea contului de Twitter și pentru informarea publicului cu privire la activitatea din Parlamentul
European.
Salutăm publicarea pe pagina web a raportului de activitate pentru perioada 2009-2014.
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George Sabin Cutaș

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru comerţ internaţional (INTA)

Membru

2.

Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON)

Membru

3.

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană

Membru

4.

Delegaţia la Comisia parlamentară Cariforum-UE

Membru supleant

5.

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 6
Raportor de aviz: 5
Raportor de fond din umbră: 11
Raportor de aviz din umbră: 11
Rapoarte amendate: 45

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96856/GEORGE+SABIN_CUTAS_activities.html

Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

2.

Titlul raportului

RECOMANDARE referitoare
la proiectul de decizie a
Consiliului privind
încheierea unui acord între
Uniunea Europeană și
Confederația Elvețiană
referitor la cooperarea în
ceea ce privește aplicarea
legislațiilor acestora în
domeniul concurenței

RAPORT referitor la
propunerea de directivă a
Consiliului de modificare a
Directivei 2011/16/UE în
ceea ce privește schimbul
automat de informații

Brief al raportului
După încheierea unor acorduri de cooperare în domeniul
concurenței cu SUA, Canada, Japonia și Coreea de Sud,
Comisia urmează să încheie, în prezent, un „prim acord de a
doua generație” cu Confederația Elvețiană. Spre deosebire
de acordurile precedente, prezentul acord include, de
asemenea, dispoziții privind schimbul de elemente de probă
obținute de autoritățile de concurență atunci când acestea
investighează același caz, ceea ce va contribui la o punere în
aplicare mai eficientă a legislației în domeniul concurenței.
Punerea în aplicare a acordului va fi facilitată de faptul că
există similitudini între normele și practicile aplicabile în
cadrul UE și al Confederației Elvețiene. UE ar trebui să
valorifice experiența dobândită în urma încheierii acestui
acord și să adopte măsurile necesare pentru încheierea
altor acorduri „de a doua generație” cu alți parteneri,
indiferent cât de multe obstacole pot apărea ca urmare a
diferențelor existente la nivelul normelor și practicilor.
Comisia a propus extinderea schimbului automat de
informații (AEOI) între administrațiile fiscale ale UE, ca parte
a luptei intensificate împotriva evaziunii fiscale. În cadrul
acestei propuneri, dividendele, câștigurile de capital, toate
celelalte forme de venituri financiare și solduri ale
conturilor, vor fi adăugate la lista de categorii care fac

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Legislativ

Legislativ
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obligatoriu în domeniul
fiscal

obiectul AEOI în cadrul UE. Această măsură ar permite UE
să realizeze cel mai vast sistem de AEOI din lume.
Statele membre vor face schimb de un volum la fel de mare
de informații precum cel pe care s-au angajat să-l realizeze
cu SUA, în conformitate cu Legea americană a conformității
fiscale a conturilor deschise în străinătate (FATCA).
Statele membre trebuie să utilizeze sancțiuni pentru a
obține informațiile necesare în vederea unui AEOI
funcțional, cu scopul de a evita nerespectarea standardelor
convenite de către entități.
Până în prezent, soluționarea litigiilor legate de acordurile
euro-mediteraneene s-a bazat exclusiv pe abordări
diplomatice. În practică, această metodă nu este eficientă și
a generat situații în care litigiile au rămas nesoluționate,
întrucât ele puteau fi blocate cu ușurință de partea care a
încălcat acordul.

3.

Recomandare referitoare la
proiectul de decizie a
Consiliului de încheiere a
unui Acord între Uniunea
Europeană și Regatul Maroc
de instituire a unui
mecanism de soluționare a
litigiilor

4.

Raport referitor la
aspectele comerciale ale
Parteneriatului estic –
Raportor din umbră

Crearea unui mecanism standard de soluționare a litigiilor
este binevenită, deoarece ar trebui să asigure căi de atac
raționalizate și eficace, cu termene-limită stricte. Raportorul
consideră că aceste îmbunătățiri ale acordurilor de liber
schimb Euromed pot contribui la stabilitatea economică și
politică din această regiune importantă în vederea
consolidării unui spațiu unic de pace, dezvoltare, justiție,
egalitate, libertate, pluralitate, democrație și respect. Mai
mult, aplicarea corespunzătoare a acestui mecanism ar
putea spori securitatea și previzibilitatea relațiilor noastre
comerciale bilaterale și ar putea reprezenta un pas înainte
în direcția instituirii și bunei funcționări a zonei de liber
schimb Euromed.
Perspectiva creării unor zone de liber schimb aprofundate și
cuprinzătoare (ZLSAC) cu UE reprezintă unul dintre
stimulentele-cheie pentru țările partenere în vederea
continuării eforturilor de reformă. Instituirea de ZLSAC ar fi
unul dintre cele mai ambițioase instrumente ale politicii UE
în materie de schimburi comerciale bilaterale, pentru
realizarea unui mediu economic stabil, transparent și
previzibil,
care
respectă
democrația,
drepturile
fundamentale și statul de drept și care asigură nu numai o
integrare economică mai însemnată prin desființarea
progresivă a barierelor comerciale, dar și convergența
reglementărilor în domenii cu impact asupra schimburilor
comerciale de bunuri și servicii. Aceste obiective pot fi

Legislativ

Nelegislativ
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atinse prin consolidarea protecției pentru investiții, prin
simplificarea procedurilor vamale și procedurilor la
frontieră, prin reducerea barierelor tehnice și a altor
bariere netarifare în calea comerțului, prin consolidarea
normelor sanitare și fitosanitare, îmbunătățirea bunăstarea
animalelor, consolidarea cadrelor juridice privind
concurența și achizițiile publice și prin asigurarea dezvoltării
durabile. În raport se arată că încheierea de acorduri privind
ZLSAC este esențială pentru combaterea la nivel mondial a
tendințelor de protecționism.

COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.sabincutas.ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001194365705
Twitter: https://twitter.com/sabincutas
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website: http://www.sabincutas.ro/
Informațiile disponibile pe site-ul domnului eurodeputat sunt împărțite pe mai multe domenii de
activitate: politică comercială, politică de mediu, politică economică, politică externă, politică internă,
politică socială.
Domnul Sabin Cutaș postează un raport de activitate pentru perioada 2009-2014 în care se regăsesc
informații privind rapoartele gestionate de domnul eurodeputat și amendamentele depuse. Dintre
acestea menționăm: Raportul de opinie “O strategie a Uniunii Europene pentru Marea Neagră ” din anul
2010 și amendamentele propuse pentru raportul “Politica comercială internațională în contextul
imperativelor legate de schimbările climatice”.
Pe site sunt publicate și principalele proiecte susținute în cadrul mandatului de europarlamentar. Printre
cele mai importante menționăm: “Susținerea parcursului european al Republicii Moldova”și “Lupta
împotriva muncii forțate a copiilor”.
În ceea ce privește evenimentele sau întâlnirile de lucru la care participă, domnul Cutaș este foarte
succint în detaliile oferite.
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Site-ul permite comunicarea bi-direcțională, dar, atunci când există întrebări sau comentarii din partea
vizitatorilor, răspunsurile oferite nu pot fi vizibile.
Pentru a ilustra activitatea sa, eurodeputatul postează și o serie de fotografii alături de materiale audiovideo.
Pe site este utilizată numai limba română.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/sabin.cutas?fref=browse_search
Majoritatea postărilor privind activitatea domniei sale în cadrul PE sunt pe domeniul economic. Pe
contul de socializare există și informații despre rapoartele pe care lucrează, ca exemplu: raportul
redactat de domnia sa cu privire la situaţia muncii forţate a copiilor pe câmpurile de bumbac din
Uzbekistan, raportul domniei sale privind schimbul automat de informaţii între administraţiile fiscale ale
statelor membre şi raportul privind cooperarea UE-Elveţia în domeniul concurenţei.
Totodată, pe contul de facebook distribuie un articol de pe site-ul său în care poate fi accesat un bilanţ al
activităţii sale: http://www.sabincutas.ro/2014/01/bilantul-activitatii-mele-in-parlamentul-european2009-2014/
Pe contul de Facebook al eurodeputatului apar poze de la evenimentele la care domnul Sabin Cutaș
participă, precum și articole din presă cu declarații ale domniei sale.
Eurodeputatul publică rar articole pe platforma Facebook, iar limbile folosite sunt: româna şi engleza.

3. Twitter: https://twitter.com/sabincutas
Domnul Sabin Cutaș are creat un cont pe Twitter, dar acesta poate fi considerat inactiv, având în vedere
faptul că pe cont regăsim doar două postări din martie 2011. Prin intermediul celor 2 mesaje publicate
domnul europarlamentar anunță că și-a creat contul de Twitter și că cetățenii îi pot urmări activitatea pe
website.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Sabin Cutaș este prezent în mediul on-line. Recomandările echipei de
cercetare noastre pentru îmbunătățirea comunicării pe internet sunt:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website și/sau crearea unui blog cu privire la voturile pe
rapoarte, avizele și amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât
cetățeanului să îi fie mai ușor să urmărească infomațiile.
2) Extinderea și complementarizarea comunicării prin utilizarea canalelor de social media ce permit
postarea de conținut audio-video.
Salutăm publicarea pe pagina web a raportului de activitate pentru perioada 2009-2014.
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Vasilica Viorica Dăncilă

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek

Membru

3.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru

4.

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI)

Membru supleant

5.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru supleant

6.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 0
Raportor de aviz: 4
Raportor de fond din umbră: 2
Raportor de aviz din umbră: 8
Rapoarte amendate: 175

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/95281/VASILICA+VIORICA_DANCILA_activities.html

Principalele teme abordate în calitate de raportor din umbră:

Nr

1.

2.

Titlul raportului

Brief al raportului

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
3/2008 privind acțiunile
de informare și
promovare pentru
produsele agricole pe
piața internă și în țările
terțe – Raportor din
umbră
RAPORT referitor la
Obiectivul 3: o provocare
pentru cooperarea
teritorială - viitoarea
agendă a cooperării
transfrontaliere,
transnaționale și
interregionale – Raportor
din umbră

Obiectivul propunerii constă în alinierea Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 al Consiliului(1) din 17 decembrie 2007
privind acțiunile de informare și promovare pentru
produsele agricole pe piața internă și în țările terțe cu
dispozițiile respective din TFUE.
Din punctul de vedere al raportorului, în această
propunere Comisia a procedat la o repartizare exactă
între dispoziții mai generale, stabilind elemente
suplimentare și elemente mai tehnice, care sunt strâns
legate de libertatea de care beneficiază statele membre în
ceea ce privește aplicarea acestei măsuri.

În cadrul acestui raport „cooperarea teritorială” vizează
eliminarea obstacolelor fizice, administrative și de
reglementare, care există între teritorii și regiuni, pentru a
permite acestora să facă față împreună provocărilor
comune, indiferent că este vorba despre provocări
teritoriale (servicii, infrastructuri, urbanism și amenajarea
teritoriului), globale (mondializare, schimbări climatice),
economice sau societale. Aceasta prezintă un surplus de
competitivitate care este insuficient utilizat și participă la
realizarea „uniunii tot mai strânse între popoare.”

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Legislativ

Nelegislativ
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În opinia raportoarei, în cazul în care bugetul pentru
cooperare teritorială are nevoie de o creștere
semnificativă, acesta nu va putea prelua niciodată
finanțarea de proiecte majore de infrastructură,
transfrontaliere sau transnaționale, de care are nevoie
Europa, în domeniul transportului, al energiei și al noilor
tehnologii de comunicare. Pentru a pune în aplicare în
mod eficient principiul coeziunii teritoriale și pentru a
crește valoarea adăugată europeană a intervenției
fondurilor alocate în cadrul obiectivului „convergență” și
„competitivitate și ocuparea forței de muncă”, este
necesară o mai mare complementaritate între obiectivul
„cooperare teritorială” și „mainstream”

COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.vioricadancila.ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: https://www.facebook.com/viorica.dancila
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website: http://www.vioricadancila.ro/
Conform datelor furnizate prin intermediul website-ului, activitatea doamnei europarlamentar Viorica
Dăncilă se orientează cu precădere pentru promovarea unei mai bune comunicări cu cetățenii români și
promovarea intereselor României în spațiul comunitar.
Doamna Dăncilă postează pe site-ul propriu un raport de activitate pentru perioada 2009-2014 în care
se găsesc informații sumare privind o serie de voturi, numărul amendamentelor depuse și a
interpelărilor adresate comisiilor, dar și a rapoartelor asumate de către aceasta. Sunt publicate
informații despre activitatea de raportor din umbră a doamnei Dăncilă în ceea ce privește
“Regulamentul privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole" și Raportul
pentru „Revizuirea celui de al şaselea Plan de Acţiune pentru mediu".
Referitor la întâlnirile cu reprezentanți ai partenerilor sociali, cetățeni sau evenimente publice la care
domnia sa participă, pe site există doar informații descriptive cu privire la întâlnirea de la Bruxelles, din
data de 4 decembrie 2013 cu Dorit Koskas, directorul programelor de dezvoltare în cadrul Băncii
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Naţionale Alimentare din Israel (BNAI). De asemenea, eurodeputata menționează succint pe site două
interviuri ale domniei sale.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul nu acordă posibilitatea de a lăsa
comentarii. De asemenea, pe site nu sunt postate fotografii ori materiale audio-video de la
evenimentele la care aceasta participă.
De menționat că postările sunt efectuate doar în limba română.

2.Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/viorica.dancila
Doamna eurodeputat Viorica Dăncilă publică frecvent pe contul aferent platformei Facebook, oferind
informaţii privind politica românească şi activitatea domniei sale din Parlamentul European. Subiectele
se încadrează în domenii precum sănătate, egalitatea de gen şi de şanse.
Pe cont sunt publicate informaţii privind activitatea parlamentară a domniei sale, de amintit fiind: Avizul
privind strategia UE în domeniul biodiversităţii; avizul privind al şaselea program de acţiune pentru
mediu sau avizul pentru bugetul pe 2014 privind agricultura la nivel european. Totodată există postări cu
privire la amendamentele sau intervențiile din plen.
Din punct de vedere al interacțiunii cu cetățenii, doamna Dăncilă publică o serie de fotografii din cadrul
unor vizite organizate și răspunde constant comentariilor utilizatorilor de facebook.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Echipa Institutului Qvorum recomandă în vederea îmbunătățirii comunicării în mediul on-line:
1) Publicarea sistematizată a informațiilor referitoare la întâlnirile de lucru cu partenerii sociali sau cu
cetățenii.
2) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor.
3) Crearea unui blog și a mai multor conturi de comunicare de tip social media.
Salutăm publicarea pe pagina de internet a unui bilanț de activitate pentru perioada 2009-2014.
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Ioan Enciu

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada

Membru

3.

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE)

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 4
Raportor de aviz din umbră: 4
Rapoarte amendate: 124

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96859/IOAN_ENCIU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

RECOMANDARE
referitoare la
propunere de decizie
a Consiliului privind
încheierea Acordului
între Uniunea
Europeană si
Republica Federativă
a Braziliei cu privire
la exonerarea de
obligația de a deține
viză de scurtă ședere
a titularilor de
pașapoarte
diplomatice, de
serviciu sau oficiale

Brief al raportului
Brazilia este înscrisă pe o așa-numită „listă pozitivă” a țărilor ai
căror resortisanți (persoană fizică sau juridică aparținând unui stat,
aflată sub protecția altui stat) sunt exonerați de obligația de a
deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale Uniunii
Europene. În conformitate cu principiul reciprocității, care stă la
baza acestui regulament, toți cetățenii UE ar trebui să beneficieze
de un drept similar atunci când călătoresc în Brazilia.

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)
Legislativ

Până în prezent, principiul reciprocității a fost pus în aplicare prin
intermediul acordurilor bilaterale privind eliminarea regimului de
vize încheiate în mod individual între Brazilia și statele membre. Cu
toate acestea, patru țări din UE – Estonia, Letonia, Malta și Cipru –
nu au semnat astfel de acorduri. Prin urmare, cetățenii
respectivelor state sunt supuși în continuare obligației de a deține
viză pentru a călători în Brazilia, fapt ce încalcă principiul
reciprocității.
În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, politica comună în
materie de vize față de țările terțe constituie competența exclusivă
a UE, doar UE, și nu statele membre în mod individual, poate
negocia și încheia un acord cu Brazilia privind exonerarea de
obligația de a deține viză. Exonerarea de obligația de a deține viză
convenită de UE și Brazilia nu va înlocui alte acorduri bilaterale
semnate cu diverse state membre, ci le va completa. Cu toate
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acestea, acordul încheiat de Uniune va prevala asupra celor
bilaterale în domeniile acoperite de acestea din urmă, și anume
vizitele în scop turistic și de afaceri.
Practica curentă de stabilire a alocărilor anuale pe care statele
membre le vor primi, la începutul CFM, pentru întreaga perioadă
de 7 ani asigură continuitatea și previzibilitatea (programarea
propriu-zisă).

Legislativ

Resursele pentru programele anuale ale statelor membre din
cadrul Fondului pentru frontierele externe sunt distribuite în
prezent pe baza a patru criterii: 1) 30% pentru frontierele terestre
externe (lungime și volumul de muncă); 2) 35% pentru frontierele
maritime externe (lungime și volumul de muncă); 3) 20% pentru
aeroporturi (numărul și volumul de muncă) și 15% pentru oficiile
consulare (numărul și volumul de muncă). În cadrul FFE, statelor
membre nu li se alocă o sumă minimă.

2.

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului de
instituire, ca parte a
Fondului pentru
securitate internă, a
instrumentului de
sprijin financiar
pentru frontiere
externe și vize –
Raportor din umbră

Mecanismul de alocare pentru programele naționale propus de
către Comisie este următorul:
a) Suma de bază: 1 200 de milioane EUR, aflată la dispoziție spre a
fi alocată statelor membre și statelor asociate cu titlu de sume de
bază. Fiecare stat membru și stat asociat vor primi o sumă minimă
de 5 milioane EUR (29 de țări, valoare totală de 145 milioane EUR),
deoarece este de așteptat ca fiecare țară, indiferent de localizarea
geografică, să suporte cel puțin costurile de exploatare ocazionate
de punerea în aplicare a acquis-ului Schengen (sisteme
informatice, echipamente biometrice la aeroporturi și consulate în
conformitate cu Codul Frontierelor Schengen și Codul de vize).
b) Suma flexibilă: La începutul CFM, o sumă flexibilă de 450
milioane EUR va fi distribuită între statele membre și statele
asociate, în plus față de suma de bază. Suma primită de fiecare
țară va depinde de disponibilitatea sa de a finanța, în cadrul
programele sale naționale, acțiuni care răspund priorităților
specifice ale UE, definite de către Comisie.
c) Evaluarea intermediară: Suma de 350 milioane EUR va fi
păstrată pentru a fi alocată începând cu bugetul pentru anul 2018,
astfel încât să se țină seama de schimbările importante de situație
din statele membre și statele asociate. Aceste alocări vor fi
distribuite pe baza unei evaluări a riscurilor care aplică principiile
stabilite în actualul FFE pentru analiza de risc de către Agenția
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Frontex.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Consiliului privind
instituirea unui
mecanism de
evaluare în vederea
verificării aplicării
acquis-ului Schengen
– Raportor din
umbră

3.

Spre deosebire de sistemul actual, care nu este obligatoriu din
punct de vedere juridic și care prevede numai o evaluare inter
pares, noul sistem are mecanisme mai eficiente și mai
descurajante. Acesta va permite realizarea unei evaluări mai
exacte a nivelului de respectare a normelor Schengen și adoptarea
unor măsuri de remediere imediate, ceea ce va elimina orice
impresie legată de existența unei impunități. Statele membre vor
avea obligația să rezolve toate problemele pe care le întâmpină.
Noul sistem prevede și posibilitatea efectuării unor vizite
neanunțate pe teren la frontierele interne, ceea ce va contribui la
păstrarea uneia dintre principalele realizări ale integrării europene,
și anume libera circulație a cetățenilor într-un spațiu fără frontiere
interne.

Legislativ

COMUNICAREA ON-LINE
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.ioanenciu.ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: https://www.facebook.com/ioan.enciu.5
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website: http://www.ioanenciu.ro/
Prin intermediul website-ului eurodeputatul comunică către public informații cu privire la politica de la
nivel european, dar și național. Activitatea se concentrează pe realizarea obiectivelor pe care domnia sa
și le propune și anume: eliminarea restricțiilor de mobilitate, călătorie și muncă pentru cetățenii români
în interiorul Uniunii Europene și în relația cu țări terțe, protejarea drepturilor cetățenilor români și
europeni precum și ameliorarea condiției socio-economice a categoriilor sociale cele mai vulnerabile la
nivelul Uniunii Europene și al Romaniei, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice și private din
România și crearea unei piețe europene comune de telecomunicații.
Din punct de vedere al diseminării informației către public, europarlamentarul postează pe site o agendă
politică săptămânală, însă această informație nu mai este actualizată din iulie 2013.
Domnul Enciu precizează foarte puține informații despre rapoartele sale, amendamentele sau avizele
acordate. Astfel, la data finalizării acestei cercetări, pe site-ul domniei sale apare un singur comunicat de
presă în care este menționată calitatea de raportor al Parlamentului European pentru Programul de
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înregistrare a călătorilor (RTP), una dintre cele trei propuneri legislative inițiate de Comisia Europeana în
cadrul Pachetului legislativ pentru frontiere inteligente.
Site-ul nu permite interacțiunea directă cu cetățeanul. Nu se regăsesc materiale audio-video sau
fotografii care să ilustreze activitatea europarlamentarului. Postările pe site sunt în general în română,
dar unele sunt prezente și în limba engleză.
Referitor la întâlnirile cu reprezentanți ai partenerilor sociali, cetățeni sau evenimente publice la care
domnia sa participă, pe site-ul domnului Ioan Enciu nu apar informații despre întâlnirile domniei sale cu
aceștia sau despre evenimentele publice la care acesta participă.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/ioan.enciu.5
Europarlamentarul Ioan Enciu deţine pagina de Facebook mai sus menţionată, dar aceasta nu este
utilizată pentru comunicarea cu cetățenii.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Echipa Institutului Qvorum a constatat faptul că domnul europarlamentar Ioan Enciu are o prezență în
mediul on-line mai scăzută comparativ cu perioadele analizate în studiile anterioare.
Astfel, website-ul domniei sale nu este actualizat, nu mai există secțiunea de blog, iar contul de pe
rețeaua de Facebook nu mai este utilizat.
Recomandăm:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate pentru întregul mandat.
3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor.
4) Utilizarea contului de Facebook pentru comunicarea de subiecte pe teme europene.
5) Crearea unui blog și a mai multor conturi de comunicare pe social media.
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Cătălin Sorin Ivan

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Șeful delegației PSD
Parlamentul European
în cadrul S&D

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină

Vicepreședinte

3.

Comisia pentru control bugetar (CONT)

Membru

4.

Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT)

Membru

5.

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru

6.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membrru

7.

Comisia pentru bugete

Membru supleant

8.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 2
Raportor de aviz: 3
Raportor de fond din umbră: 5
Raportor de aviz din umbră: 12
Rapoarte amendate: 50

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96857/CATALIN+SORIN_IVAN_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

Raport referitor la protecția
intereselor financiare ale
Uniunii Europene – Lupta
împotriva fraudei –
Raportul anual 2009

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Raportul rezumă statisticile privind neregulile raportate
de statele membre în acele domenii în care acestea
execută bugetul (politica agricolă, politica de coeziune și
fondurile de preaderare, adică aproximativ 80% din
buget) și pentru colectarea resurselor proprii
tradiționale ale UE. De asemenea, se oferă o estimare a
neregulilor survenite în domeniul cheltuielilor
gestionate direct de către Comisie, precum și o
perspectivă
de
ansamblu
privind
activitatea
operațională a Oficiului European de Luptă Antifraudă.
Documentul este o perspectivă de ansamblu privind
activitățile de raportare ale statelor membre. Prin
urmare, astfel cum a evidențiat Comisia în „Evaluarea
statistică a neregulilor”, „cifrele *...+ ar trebui
interpretate cu precauție. În special, nu ar fi corect să se
formuleze concluzii simple referitoare la distribuția
geografică a cazurilor de fraudă sau la eficiența
serviciilor care contribuie la protecția intereselor
financiare. Constatările nu pot fi considerate drept
dovezi empirice referitoare la nivelul de fraude și
nereguli.”

Nelegislativ
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Comisia Europeană oferă sprijin pentru proiecte și rețele
în domeniul sportului, fie prin măsuri de stimulare
specifice sportului, în special acțiuni pregătitoare în
domeniul sportului, fie prin programele existente în
diferite domenii relevante.

Raport privind dimensiunea
europeană a sportului –
Raportor din umbră

2.

Raportorul încurajează statele membre să țină cont de
experiența foștilor sportivi atunci când doresc să devină
antrenori, precum și să instituie parcursuri specifice
pentru sportivii care se hotărăsc să urmeze studii
superioare și să desemneze tutori care să monitorizeze
progresul acestora. Statele membre sunt invitate să
interzică accesul pe stadioane al fanilor care s-au
manifestat violent sau au adoptat un comportament
discriminatoriu. Prin acest raport se sugerează crearea
unui registru european al celor cărora li s-a interzis
accesul pe stadioane.

Legislativ

Integritatea evenimentelor sportive este importantă.
Statele membre trebuie să adopte măsuri de
reglementare pentru a asigura protecția sportului
împotriva oricăror influențe necorespunzătoare precum
pariurile sau aranjarea meciurilor.

COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: www.catalinivan.ro
Blog: http://blog.catalinivan.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/catalin.ivan.14
Twitter: http://twitter.com/Catalin_Ivan
Youtube: http://www.youtube.com/user/CatalinIvanPE

1. Website: http://www.catalinivan.ro/
Prin intermediul website-ului eurodeputatul comunică către public informații cu privire la politica de la
nivel european și național. Activitatea domniei sale este orientată cu precădere către dezvoltarea
interculturală, îmbunătățirea structurii fondului social european (FSE) și a controlului bugetar,
îmbunătățirea sistemului de educație și apărarea drepturilor omului.
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Domnul Cătălin Ivan postează pe site-ul propriu un raport de activitate lunar, sub formă de newsletter
pentru perioada 2007-2014 în care se găsesc informații privind susținerea unor cauze atât la nivel
european cât și național.
Activitatea europarlamentarului ca raportor este evidențiată în articolele de pe site. Astfel, se pot
observa domeniile care reprezintă interes pentru domnia sa: dezvoltarea interculturală și educațională,
preocuparea pentru aspectele privind Fondul Social European și echilibrul bugetar de la nivel european,
promovarea liberului schimb și a libertății pe piața muncii și apărarea drepturilor omului.
Totodată, sunt disponibile pe site și informații cu privire la o serie de avize susținute în plenul
Parlamentului European de către domnul Cătălin Ivan. Dintre acestea amintim: avizul referitor la
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului; avizul referitor la investiţia în viitor: un
nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă şi favorabilă incluziunii și avizul
referitor la definirea unei noi Agende digitale pentru Europa: de la i2010 la digital.eu.
Referitor la întâlnirile cu reprezentanți ai partenerilor sociali, cetățeni sau evenimente publice la care
domnul eurodeputat Cătălin Ivan participă, există informații descriptive doar cu privire la deplasări în
delegații oficiale, alături de reprezentanți ai grupului politic european din care face parte.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt vizibile și pentru public. Pentru a ilustra activitatea sa,
eurodeputatul postează și o serie de fotografii aleatorii, însoțite de detalii și alte referințe de la
evenimentele la care domnul Cătălin Ivan a luat parte. Pe site, se regăsesc, de asemenea, și materiale
audio-video, ce includ declarații, cereri, intervenții făcute de domnia sa în plenul Parlamentului
European.
De menționat că postările pe site sunt efectuate doar în limba română.

2. Blog: http://blog.catalinivan.ro/
Postările de pe blog-ul domniei sale fac referire în principal la relatarea unor ședințe de plen sau ale
comisiilor la care eurodeputatul a participat, poziții politice pe subiecte de interes național și european.
Totodată, sunt disponibile și explicații de vot sau motivarea susținerii unor pachete legislative. De
menționat sunt aici explicațiile privind votul domnului Cătălin Ivan asupra raportului, privind taxarea
tranzacțiilor financiare, votul pentru "Raportul lui Koch Dieter-Lebrecht privind îmbunătățirea siguranței
pe drumurile europene”.
Totodată, europarlamentarul informează cetățenii și despre o serie de amendamentele depuse și
aprobate în Comisia de Cultură și Educație a Uniunii Europene, îndeosebi pe promovarea “Strategiei
pentru Educație și Tineret a Uniunii Europene” .
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Domnul Ivan Cătălin postează pe blog-ul personal și informații cu privire la plecarea sa în anumite
delegații alături de grupul politic european - S&D sau organizarea unor dezbateri pe anumite teme
politico-juridice. Succint sunt oferite detalii cu privire la întâlnirile cu reprezentanți ai partenerilor sociali
sau cetățeni.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, blog-ul permite comunicarea bi-direcțională,
iar răspunsurile oferite cetățenilor sunt vizibile și pentru public. Uneori, eurodeputatul publică chiar un
articol în care răspunde unor probleme ridicate de cetățeni. Pentru a ilustra activitatea sa,
europarlamentarul postează și o serie de materiale audio-video fotografii, care includ detalii și alte
referințe de la evenimentele la care a luat parte.

3. Facebook: Pagină de fani: https://www.facebook.com/catalin.ivan.14
Europarlamentarul Cătălin Sorin Ivan postează frecvent pe platforma Facebook, oferind informaţii
despre activitatea domniei sale în cadrul Parlamentului European, despre politica românească şi politica
europeană. Domeniul cel mai des abordat în postările domniei sale este cel al economiei.
Nu există informaţii cu privire la rapoarte, avize sau amendamente. FanPage-ul a fost creat în
septembrie 2013, eurodeputatul fiind activ până în prezent. Conform site-ului
http://www.europarl.europa.eu/ a mai existat o pagină de facebook a dânsului, însă actualmente nu
poate fi accesată.

4. Twitter: https://twitter.com/Catalin_Ivan
Cătălin Ivan deţine un cont de twitter pe care a postat frecvent din martie 2010 până în iulie 2013,
urmând apoi o perioadă în care a publicat foarte rar. De pe acest cont, există trimitere atât către
Facebook, cât şi spre contul de Youtube. Pe contul de twitter limbile folosite sunt româna şi engleza.
Pe twitter Cătălin Ivan anunţă frecvent emisiunile şi evenimentele la care participă. Totodată publică un
link spre site-ul său în care îşi prezintă raportul de activitate pe 2 ani:
http://www.catalinivan.ro/newsletters/raport-de-activitate-2-ani/

5. Youtube: https://www.youtube.com/user/catalinivan2010/videos
Eurodeputatul a încărcat materiale video frecvent din noiembrie 2010 până în mai 2013. Acestea
prezintă interviuri, conferinţe de presă şi activităţi aferente funcţiei sale de europarlamentar. Limba
folosită este limba română.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Salutăm prezența susținută în mediul on-line a domnului europarlamentar Cătălin Ivan. Pentru o
comunicare mai structurată privind activitatea de europarlamentar, echipa de cercetare recomandă:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website și blog cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile. Website-ul conține linkuri către textele oficiale de pe pagina
Parlamentului European, dar considerăm că ar fi utile și explicații sau interpretări pentru acțiunile
întreprinse.
2) Publicarea în newsletterul lunar a mai multor informații pe teme europene.
3) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate pentru întregul mandat.
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Ioan Mircea Pașcu

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Vicepreședinte

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Vicepreședinte

3.

Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE)

Membru

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia

Membru

5.

Comisia pentru transport şi turism (TRAN)

Membru supleant

6.

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 1
Raportor de fond din umbră: 8
Raportor de aviz din umbră: 2
Rapoarte amendate: 31

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

2

Titlul raportului

RAPORT referitor la
clauzele UE de apărare
reciprocă și de
solidaritate:
dimensiuni politice și
operaționale

Raport referitor la un
scut antirachetă
pentru Europa și la
implicațiile sale
politice și strategice –
Raportor din umbră

Brief al raportului
Raportul îndeamnă statele membre, Comisia și
Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant să folosească integral
potențialul tuturor dispozițiilor în domeniu ale tratatului și, în
special, clauza de apărare reciprocă și clauza de solidaritate,
pentru a oferi tuturor cetățenilor europeni aceleași garanții în
materie de securitate și un nivel egal de protecție împotriva
amenințărilor tradiționale sau neconvenționale, pe baza
principiului indivizibilității securității și solidarității între
statele membre și ținând seama de faptul că este necesară o
folosire eficientă a resurselor, precum și o repartiție a
sarcinilor și o împărțire a costurilor echitabile.
Statele membre și Uniunea Europeană trebuie să dezvolte o
politică ancorată în prevenție, pregătire și reacție pentru a
răspunde la toate amenințările majore de securitate, în
special cele identificate în Strategia europeană de securitate,
în Strategia de securitate internă și în rapoartele periodice
elaborate de coordonatorul UE al luptei împotriva
terorismului și adresate Consiliului.
În raport se precizează că odată cu dezvoltarea și
implementarea tehnologiilor de apărare împotriva rachetelor
balistice, o nouă dinamică ia naștere în aria securității
europene, ceea ce obligă statele membre să țină seama de
implicațiile pentru securitatea lor a apărării împotriva
rachetelor balistice.

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Nelegislativ

Nelegislativ
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UE salută realizarea capacității intermediare a NATO de
protecție împotriva rachetelor balistice, care va asigura
acoperire maximă în limita mijloacelor disponibile pentru
apărarea împotriva atacurilor cu rachete balistice a
populațiilor, teritoriilor și a forțelor din statele membre ale
NATO situate în partea de sud a Europei.
Prin
intermediul
acestui
raport
se
olicită
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să urmărească un
parteneriat strategic cu NATO, ținând seama de problema
apărării împotriva rachetelor balistice, ceea ce ar trebui să
aibă ca rezultat acoperirea integrală și protecția tuturor
statelor membre ale UE, evitându-se astfel situația în care
acestora li s-ar conferi grade diferite de securitate, sub orice
aspect.
Uniunea Europeană dispune de capacități insuficiente de
reacție la crizele internaționale, care să îi permită să
răspundă la timp și eficient, în pofida angajamentului său
durabil în vederea menținerii păcii, protejării drepturilor
omului, prevenirii conflictelor și întăririi securității
internaționale, în conformitate cu principiile Cartei ONU.

3

Raport referitor la
structurile militare ale
UE: situația actuală și
opțiuni viitoare –
Raportor din umbră

Trebuiesc depuse eforturi pentru contracararea efectelor
negative ale crizei asupra capabilităților militare la nivelul UE
printr-o mai bună coordonare a planificării apărării, prin
punerea în comun și partajarea capabilităților, prin sprijinirea
cercetării în domeniul apărării și a dezvoltării tehnologice,
prin construirea unei baze industriale și tehnologice
europene mai integrate, sustenabilă, inovatoare și
competitivă, precum și prin dezvoltarea unei piețe europene
a echipamentelor de apărare și găsirea unor modalități noi de
finanțare la nivelul UE.

Nelegislativ

Statele membre ale UE și Comisia sunt îndemnate să ia
măsurile necesare pentru a facilita restructurarea și
consolidarea capacităților industriale de apărare, pentru a
reduce supracapacitățile existente, care nu sunt sustenabile.
De asemenea, structurile militare existente în UE, la nivelul
Uniunii, la nivel multinațional și național, trebuie să continue,
în cadrul procesului de transformare, să construiască forțe
armate modulare, interoperabile și dislocabile, adaptate la
operațiuni multinaționale.
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COMUNICAREA ON-LINE:
1. Website: http://ioanmirceapascu.ro/
2. Blog: http://impascu.wordpress.com/
3. Facebook: Pagină de prieteni - https://www.facebook.com/impascu
Pagină de fani- https://www.facebook.com/ioan.m.pascu
4. Twitter: https://twitter.com/ioanmirceapascu
5. Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website: http://ioanmirceapascu.ro/
Eurodeputatul comunică prin acest canal informații cu privire la domeniile sale de interes: apărarea și
protecția civilă, politica externă și politica comună de securitate și apărare a Uniunii Europene, apărarea
drepturilor omului, promovarea dreptului la educație.
Pe site-ul domnului Pașcu se regăsesc postări care fac referire la: activitatea de raportor, intervențiile
domniei sale în plen, inițierea unor rezoluții în cadrul Parlamentului European, organizarea unor
dezbateri sau a unor conferințe și participarea acestuia la anumite evenimente.
De asemenea, domnia sa informează publicul, despre conferințele la care acesta ia parte ori despre
participarea în delegații/evenimente oficiale.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul nu permite comunicarea bidirecțională. Pentru a ilustra activitatea sa, eurodeputatul postează și o serie de fotografii, însă acestea
nu includ detalii sau alte referințe. De menționat că postările pe site sunt efectuate doar în limba
română.

2. Blogul domniei sale http://impascu.wordpress.com/este încorporat în site, dar nu mai este adus la zi
din luna iunie 2012.

3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/impascu
Pagină de fani: https://www.facebook.com/ioan.m.pascu
Europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu publică în mod frecvent postări pe platforma facebook şi a scris de
asemenea numeroase notes-uri, acestea având de obicei ca subiect politica națională. Le răspunde
constant cetăţenilor, anunţă evenimentele şi emisiunile la care participă, iar postările domniei sale sunt
scrise preponderent în limba română, dar este folosită şi limba engleză uneori.
Eurodeputatul enunță într-un post un raport de activitate pentru mandatul său 2009-2014.
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4. Twitter: https://twitter.com/ioanmirceapascu
Există un cont de twitter al domnului eurodeputat Pașcu către care se face trimitere din site-ul domniei
sale, însă nu există nicio postare pe contul de twitter, putând fi considerat inactiv acest contul.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Considerăm că domnul Ioan Mircea Pașcu își poate îmbunătăți comunicarea cu cetățenii în mediul online prin:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website și blog (care necesită actualizare)cu privire la
voturile pe rapoarte, avizele și amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel
încât cetățeanului să îi fie mai ușor să urmărească infomațiile.
2) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate pentru întregul mandat.
3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor.
4) Complementarizarea comunicării prin utilizarea canalelor de social media ce permit postarea de
conținut audio-video
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Daciana Octavia Sârbu

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară Membru
(ENVI)

2.

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI)

Membru supleant

3.

Delegaţia pentru relaţiile cu Belarus

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu India

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 4
Raportor de fond din umbră: 3
Raportor de aviz din umbră: 2
Rapoarte amendate: 159

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33989/DACIANA+OCTAVIA_SARBU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Securitatea alimentară este un drept al omului. Aceasta
există atunci când toţi oamenii au permanent acces fizic,
social şi economic la alimente suficiente, sigure şi
nutritive în vederea satisfacerii nevoilor lor nutriţionale şi
a preferinţelor lor alimentare pentru a duce o viaţă activă
şi sănătoasă.

1.

RAPORT referitor la
recunoaşterea
agriculturii ca sector
strategic în contextul
securităţii alimentare

Pentru a crea o securitate alimentară este în continuare
nevoie de o politică agricolă comună puternică.
Principalele obiective ale PAC au fost:
creşterea productivităţii agricole;
sprijinirea agricultorilor pentru ca aceştia să aibă
un standard de viaţă rezonabil;
stabilizarea pieţelor;
asigurarea unei aprovizionări sigure cu alimente
la preţuri accesibile.

Nelegislativ

Securitatea alimentară ca obiectiv nu poate exista fără să
fie abordate două dintre cele mai importante probleme
actuale: volatilitatea pieţelor şi a preţurilor (influenţată
puternic de speculaţiile de pe pieţele de mărfuri) şi
rezervele de alimente în scădere.

83

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM

Raportul arată că ar trebui să i se acorde o mai mare
atenție bunăstării animalelor în politica UE privind
protecția consumatorilor, în programele-cadru de
cercetare și în PAC, după caz.
De asemenea, există încă dezechilibrele din lanțul
alimentar, care dezavantajează producătorii primari și
limitează sfera investițiilor în bunăstarea animalelor de la
nivelul fermelor.

2.

RAPORT referitor la
strategia Uniunii
Europene pentru
protecția și
bunăstarea animalelor
2012-2015 – Raportor
din umbră

În domeniul bunăstării animalelor s-a înregistrat o
creștere a activităților de cercetare realizate în ultimul
deceniu, atât în UE, cât și în alte părți, precum proiectul
„Welfare Quality”. Acest volum mereu în creștere de
cunoștințe științifice este cea mai logică bază pentru
strategia și legislația privind bunăstarea animalelor.

Nelegislativ

O lege-cadru privind bunăstarea animalelor creează un
mediu concurențial echitabil printr-o definiție comună și
prin înțelegerea bunăstării animalelor. Legea-cadru nu ar
trebui să împiedice producătorii să introducă sisteme
voluntare care depășesc normele UE, cu condiția ca
respectivele sisteme să fie, de asemenea, fundamentate
științific.
Legea-cadru ar trebui să prevadă condițiile pentru crearea
unei rețele europene coordonate în materie de bunăstare
a animalelor. Această rețea nu ar trebui să înlocuiască sau
să refacă sarcinile deja executate de Comisie și de
agențiile sale, de exemplu, de EFSA.
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COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://dacianasarbu.ro
Blog : http://dacianasarbu.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/daciana.sarbu?fref=browse_search
Twitter: https://twitter.com/DacianaSarbu
Youtube: https://www.youtube.com/user/dacianasarbu?feature=watch

1. Website: http://www.dacianasarbu.ro/
Pe website-ul propriu doamna Daciana Sârbu și-a făcut publice obiectivele pe care le-a urmărit în
mandatul de europarlamentar 2009-2014. Astfel, activitatea domniei sale se orientează cu precădere
pentru: interzicerea promovării folosirii de către copii a alimentelor nocive, dezvoltarea unei strategii
pentru sănătatea copiilor, promovarea agriculturii bio, susținerea fermelor mici și a tinerilor fermieri,
sprijinirea produselor tradiționale, acordarea unor subvenții mai mari pentru agricultorii români,
promovarea României în Europa, protecția românilor din afara țării, protecția mediului și protejarea
drepturilor omului.
Doamna Sârbu postează pe site-ul propriu atât un raport de activitate integral pentru perioada 20092014, cât și un newsletter lunar, în care se regăsesc informații sumare privind numărul
amendamentelor depuse, a interpelărilor adresate comisiilor parlamentare (printr-un link direct către
site-ul oficial al Parlamentului European), a cauzelor pentru care luptă, a obiectivelor asumate în
mandatul propriu și a rapoartelor asumate de către aceasta.
Pe site sunt publicate informații despre activitatea de raportor a doamnei Sârbu asupra raportului
privind rolul strategic al agriculturii (iunie 2011). Totodată, pe site apar referințe și cu privire la
intervențiile doamnei Sârbu în plen. Acestea sunt disponibile printr-un link direct tot către pagina
oficială a Parlamentului European.
De asemenea, domnia sa postează și un link direct către declarațiile scrise pe care aceasta le-a depus.
Printre temele abordate se numără: implicarea copiilor și tinerilor pentru a combate schimbările
climatice, despăduririle în Uniunea Europeană, îmbunătățirea măsurilor de prevenire a accidentelor și a
dispozițiilor privind răspunderea pentru mediul înconjurător în domeniul industriilor extractive, ridicarea
restricţiilor de angajare a cetăţenilor din noile state membre.
Daciana Sârbu informează publicul în mod constant despre evenimentele pe care aceasta le găzduiește
sau la care participă. Dintre acestea, menționăm găzduirea lansării Primei Carte Europene a Drepturilor
Bolnavilor de Cancer de la Strasbourg din luna februarie 2014.
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Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt vizibile și pentru public.
Pentru a ilustra activitatea sa, eurodeputata postează și o serie de fotografii. Materiale audio-video nu
există deocamdată pe site-ul doamnei Daciana Sârbu. Totodată, din site-ul domniei sale există trimiteri
către blog, către conturile de pe Facebook sau Twitter.
De menționat că postările pe site sunt efectuate doar în limba română.

2. Blog: http://dacianasarbu.wordpress.com/
Prin intermediul blog-ului eurodeputata comunică opiniile și perspectivele domniei sale asupra
domeniilor de interes: sprijinirea agriculturii românești în Uniunea Europeană promovarea alimentației
sănătoase, protejarea mediului din România, protejarea ecosistemului Deltei Dunării, sprijinirea
promovării energiilor regenerabile, protejarea drepturilor omului și promovarea liberei circulații.
Doamna Sârbu postează pe blog-ul propriu atât un raport de activitate integral pentru perioada 20072014, cât și un newsletter lunar, în care se găsesc informații privind numărul rapoartele asumate,
amendamentelor depuse, a interpelărilor adresate comisiilor, a rapoartelor asumate de către acesta, a
cauzelor pe care le susține, a proiectelor pe care le derulează.
Europarlamentarul informează publicul în mod constant despre evenimentele la care ia parte ori despre
plecarea în anumite delegații oficiale.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, blog-ul nu permite posibilitatea de a putea
lăsa comentarii, ci doar de a lua legătura cu doamna Daciana Sârbu prin telefon sau prin e-mail. Pentru a
ilustra activitatea sa, eurodeputata postează și o serie de fotografii de la evenimentele la care aceasta
participă. De menționat că postările pe blog sunt efectuate atât în limba română, cât și în limba engleză.

3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/daciana.sarbu?fref=ts
Doamna eurodeputat Daciana Sârbu postează frecvent informaţii cu privire la activitatea sa în cadrul
Parlamentului European, iar subiectele postărilor sale sunt aferente domeniilor sănătăţii, mediului şi
agriculturii.
Domnia sa publică detalii despre rapoartele, avizele şi amendamentele susținute. Astfel, pe baza
informaţiilor publicate se pot menţiona: Raportul privind “Recunoaşterea rolului strategic al agriculturii
în contextul securităţii alimentare”, propunerea de rezoluţie privind gestionarea apei în UE ca parte a
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luptei împotriva sărăciei şi schimbărilor climatice, , amendamentele împotriva vânătorii în Delta Dunării,
pentru sprijinirea fermelor mici şi tinerilor fermieri.
Deasemenea, este evidențiată calitatea de raportor al grupului S&D pe reglementarea mai clară în
privinţa alimentelor pentru copii și raportor din umbră al S&D pe tema alimentelor pentru nevoi
nutriţionale speciale.
Există trimitere către twitter şi foloseşte atât limba română cât şi limba engleză în redactarea postărilor
sale.

4. Twitter: https://twitter.com/DacianaSarbu
Pe contul de Twitter al eurodeputatei se poate observa că majoritatea tweet-urilor fac referire la
Asociaţia Şcoala pentru Sănătate. De asemenea, o mare parte a pozelor publicate pe contul de twitter al
dânsei, sunt de la evenimente derulate de această asociaţie. Informaţiile existente pe contul de
socializare sunt atât în limba română cât şi în engleză.

5. Youtube: https://www.youtube.com/user/dacianasarbu/videos
Pe contul de Youtube al doamnei Daciana Sârbu se regăsesc doar 4 materiale video privind declarații în
plen, însă acestea datează din anul 2011 sau 2010.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Doamna europarlamentar Daciana Sârbu are o prezență și comunicare foarte bună în mediul on-line.
Salutăm publicarea pe website și pe blog a raportului de activitate pentru mandatul 2009-2014 și a
newsletter-elor lunare.
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Claudiu Ciprian Tănăsescu

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada

Membru

3.

Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT)

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 0
Raportor de aviz: 0
Raportor de fond din umbră: 3
Raportor de aviz din umbră: 1
Rapoarte amendate: 60

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96847/CLAUDIU+CIPRIAN_TANASESCU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor din umbră:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

E-sănătatea reprezintă o modalitate de îmbunătățire a calității și
eficienței asistenței medicale în secolul XXI și de a asigura accesul
universal la aceasta.

1.

RAPORT referitor la
Planul de acțiune
privind e-Sănătatea
2012-2020: asistență
medicală inovatoare
pentru secolul XXI –
Raportor din umbră

E-Sănătatea poate contribui la îmbunătățirea accesului la servicii
de sănătate pentru persoanele care trăiesc în regiuni îndepărtate
și slab populate, la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la
reducerea timpului de așteptare, precum și, mai presus de toate,
la asigurarea furnizării de asistență medicală de încrederea,
eficientă și de înaltă calitate.
Pentru a realiza aceste obiective, este necesar ca furnizorii de
servicii de sănătate să colaboreze între ei, nu numai în domeniile
lor de competență și dincolo de barierele lingvistice, pentru a
oferi servicii de calitate care vizează îndeosebi siguranța
pacienților. în acest sens, este necesar să se instituie standarde
tehnice, să se asigure interoperabilitatea sistemelor de sănătate
europene și să se stabilească scheme de certificare și
autentificare la nivelul UE.

Nelegislativ

Este esențial ca, la dezvoltarea aplicațiilor de e-sănătate și după
aceea, să se țină seama atât de punctul de vedere al medicilor și
al specialiștilor în domeniul sănătății, cât și de cel al asociațiilor
de pacienți.
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Asigurarea unei ape potabile sigure pentru cetățenii europeni
este o preocupare de bază a politicilor din domeniul sănătății
umane și al protecției mediului.

2

RAPORT referitor la
propunerea de
directivă a Consiliului
de stabilire a unor
cerințe de protecție a
sănătății populației în
ceea ce privește
substanțele
radioactive din apa
destinată consumului
uman- Raportor din
umbră

Calitatea apei potabile este în prezent reglementată de Directiva
98/83/CE a Consiliului (DAP), inclusiv reglementarea
contaminanților precum produsele chimice toxice și a
radionuclizilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a cerințelor
de monitorizare a tritiului și a dozei totale orientative este încă
absentă, în pofida faptului că DAP trebuie respectată de către
statele membre începând de la sfârșitul anului 2003.
Pentru a proteja sănătatea publică în Europa, este necesar să se
facă o distincție între radioactivitatea provenind din surse
naturale și radioactivitatea provenind în urma funcționării
normale a instalațiilor nucleare (radiație artificială și/sau radiație
provenind în urma unor activități ale oamenilor).

Legislativ

În plus, raportoarea recomandă să se urmeze principiul
„poluatorul plătește” în privința costului prelevării probelor și al
monitorizării în caz de contaminare artificială și să se consolideze
modalitățile de monitorizare a contaminanților, în concordanță
cu DAP și cu cerințele privind transparența și informarea
publicului.

COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: nu are sau nu a putut fi localizat
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook:
Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/claudiuciprian.tanasescu?fref=ts&ref=br_tf
Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/ciprian.tanasescu.3
4. Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
5. Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat
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Facebook: https://www.facebook.com/claudiuciprian.tanasescu?fref=ts&ref=br_tf
https://www.facebook.com/ciprian.tanasescu.3
Pe primul cont https://www.facebook.com/claudiuciprian.tanasescu?fref=ts&ref=br_tf domnul
europarlamentar comunică foarte puțin, utilizând cu precădere cel de-al doilea cont.
https://www.facebook.com/ciprian.tanasescu.3
Domnul Claudiu Tănăsescu publică frecvent informaţii cu privire la cariera sa politică şi activitatea
domniei sale în cadrul Parlamentului European. Informațiile publicate sunt axate pe politicile în
domeniul sănătăţii.
Nu există informaţii cu privire la rapoarte, avize sau amendamentele domnului europarlamentar.
Cetăţenilor li se răspunde la mesaje sau întrebări.
Domnul Tănăsescu oferă publicului informații privind interviurile pe care domnia sa le oferă.
Postările domnului eurodeputat pe contul de socializare sunt enunţate în trei limbi: română, engleză şi
franceză.
Pe contul de Facebook regăsim informaţia conform căreia eurodeputatul a fost nominalizat la premiul
“Europarlamentarul Anului 2013“.

Recomandări privind comunicarea on-line:
În opinia noastră, comunicarea on-line a domnului eurodeputat Claudiu Ciprian Tănăsescu ar putea fi
îmbunătățită semnificativ prin:
1) Crearea unui site/blog prin care să informeze despre activitatea domniei sale în calitate de
eurodeputat
2) Publicarea pe pagina de internet/blog/Facebook a unor informații concrete privind activitățile de
substanță derulate în Parlamentul European
3) Publicarea unui raport de activitate pentru mandatul de europarlamentar
4) Utilizarea mai multor canale de social media pentru comunicarea pe internet cu cetățenii.
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Silvia-Adriana Țicău

GRUP POLITIC:

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru transport şi turism (TRAN)

Vicepreședinte

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu India

Membru

3.

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE)

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările Mercosur

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: menționăm că la începutul anului 2013 doamna eurodeputat Adriana Țicău s-a aflat în concediu de
maternitate.
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 10
Raportor de aviz: 4
Raportor de fond din umbră: 5
Raportor de aviz din umbră: 12
Rapoarte amendate: 379

Trei dintre cele 10 rapoarte asumate ca raportor principal de doamna Adriana Țicău au fost legiferate
prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial mai ridicat
decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea legislativă
trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/36281/SILVIA-ADRIANA_TICAU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului
Tahograful este folosit în transportul rutier pentru
monitorizarea respectării normelor privind timpul de
conducere și perioadele de repaus, în vederea asigurării
siguranței rutiere, a condițiilor de lucru decente pentru
conducătorii auto și a concurenței echitabile între
întreprinderile de transport.

1.

Recomandare pentru a
doua lectură referitoare la
poziția în primă lectură a
Consiliului în vederea
adoptării unui regulament
al Parlamentului
European și al Consiliului
privind tahografele în
transportul rutier, de
abrogare a
Regulamentului (CEE) nr.
3821/85 al Consiliului
privind aparatura de
înregistrare în transportul
rutier și de modificare a
Regulamentului (CE) nr.
561/2006 al

Scopul regulamentului propus, care îl va înlocui pe cel
actual datând din anul 1985, este reducerea
posibilităților de a comite o fraudă, aplicarea mai
eficientă a normelor sociale și reducerea sarcinii
administrative prin valorificarea deplină a noilor
tehnologii și introducerea unei serii de noi măsuri de
reglementare.

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Legislativ codecizie

Parlamentul a sprijinit introducerea tahografului
inteligent, deoarece consideră că acesta va contribui la
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Parlamentului European
și al Consiliului privind
armonizarea anumitor
dispoziții ale legislației
sociale în domeniul
transporturilor rutiere

2.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CEE) nr.
3821/85 privind aparatura
de înregistrare în
transportul rutier și de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
561/2006 al
Parlamentului European
și al Consiliului

3.

Recomandare pentru a
doua lectură referitoare la
poziția Consiliului în
primă lectură pentru
adoptarea Directivei
Parlamentului European
și a Consiliului privind

îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și va fi un
mijloc de reducere, pe termen mediu și lung, a nivelului
sarcinii administrative legate de obligațiile privind
tahografele pentru societățile de transport care
respectă legea. În timpul negocierilor a fost precizat
faptul că trebuie să se asigure că tahograful inteligent
este eficient, însă la un preț accesibil.
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 stabilește timpi de
conducere zilnici și săptămânali maximi și perioade de
repaus zilnice și săptămânale minime pentru
conducătorii auto. Aceste reguli se aplică pentru toți
conducătorii auto din transportul de mărfuri care
conduc vehicule cu o masă încărcată de cel puțin 3,5
tone și pentru conducătorii auto din transportul de
călători care conduc vehicule cu cel puțin 9 locuri pentru
călători.
Introducerea unei serii de noi măsuri de reglementare:
1.Măsuri care vor extinde în mod semnificativ funcțiile
tahografului digital, ceea ce va duce la un tip nou de
tahografe digitale (numite „tahografe inteligente”) care
vor facilita comunicarea la distanță având ca punct de
plecare tahograful în scopuri legate de control,
înregistrarea automată a locației exacte prin GNSS și
integrarea tahografului digital în alte aplicații ale
Sistemelor de transport inteligente (STI)
2.Funcții de combinare a cardurilor conducătorului auto
cu permisele de conducere
3.Măsuri de consolidare a cadrului legal de autorizare a
atelierelor și de prevenire a conflictelor de interese
4.Un nivel minim de armonizare a sancțiunilor
5.Obligația statelor membre de a oferi o formare
corespunzătoare agenților lor de control responsabili cu
verificarea aparaturii de înregistrare
6.Măsură privind exceptarea anumitor vehicule de la
obligația de a utiliza tahograful
În 2008 UE și-a asumat angajamentul ca până în 2020 să
reducă consumul de energie cu 20%, iar 20% din energia
consumată să provină din surse regenerabile. Consiliul
European a decis să sporească eficiența energetică cu
20% până în 2020.

Legislativcodecizie

Legislativcodecizie

UE a identificat sectorul construcțiilor drept una dintre
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performanța energetică a
clădirilor (reformare)

piețele cu cel mai mare potențial de economisire a
energiei. Acestui sector i se datorează 40% din consumul
de energie și 35% din totalul emisiilor. Sectorul
rezidențial, cu o pondere de 26% din consumul total de
energie, dispune de un potențial de îmbunătățire mai
mare decât cel al sectorului clădirilor comerciale.
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
reprezintă cea mai eficientă modalitate de a reduce cu
20% consumul de energie și emisiile în cadrul
sectoarelor care nu fac parte din ETS.
În plus, investițiile realizate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile
vor conduce la crearea de milioane de locuri de muncă
și vor contribui la o creștere economică durabilă în UE.
Prezenta recomandare se referă la proiectul de decizie a
Consiliului privind încheierea unui acord între UE și
Brazilia privind siguranța aviației civile (denumit în
continuare „acordul”). Acordul a fost semnat de
Uniunea Europeană la 14 iulie 2010 și nu este aplicat
provizoriu. Întrucât eliminarea barierelor de natură
tehnică din calea comerțului cu bunuri este de
competența exclusivă a Uniunii, acordul poate fi
încheiat printr-o decizie a Consiliului.

4.

Recomandare referitoare
la propunerea de decizie a
Consiliului privind
încheierea unui acord
între Uniunea Europeană
și guvernul Republicii
Federative a Braziliei
privind siguranța aviației
civile

Obiectivele de bază ale acordului sunt facilitarea
schimburilor comerciale de bunuri și servicii aflate sub
incidența acordului, limitarea pe cât posibil a dublării
evaluărilor, testelor și inspecțiilor în cazul unor diferențe
semnificative de reglementare și acceptarea rezultatelor
sistemelor de certificare ale fiecărei părți în vederea
verificării conformității cu cerințele celeilalte părți.

Nelegislativ

Aplicarea acordului va avea consecințe foarte pozitive
pentru întreprinderile din UE și cele braziliene datorită
scurtării și simplificării procedurilor de omologare a
produselor și de recunoaștere reciprocă a rezultatelor
certificării, care vor deveni astfel mai puțin costisitoare.
În plus, acordul reprezintă un beneficiu net pentru
Uniunea Europeană, întrucât prin acesta se va institui
acceptarea reciprocă a rezultatelor certificării în toate
domeniile navigabilității, pentru toate statele membre.
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COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.adrianaticau.ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=804278988
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website: http://www.adrianaticau.ro/
Prin intermediul website-ului doamna eurodeputat comunică către public informații cu privire la politica
de la nivel european, dar și național. Activitatea domniei sale este orientată pe următoarele domenii:
infrastructură de transport şi comunicaţii, schimbările climatice și eficiența energetică, construirea
Societăţii Informaţionale prin educaţie, egalitatea de şanse, oportunităţi egale pentru femei în ceea ce
priveşte munca, educaţia şi politica.
Doamna Adriana Țicău postează pe site-ul propriu funcțiile politice pe care le ocupă, precum și o serie
de informații cu privire la rapoartele și moțiunile de rezoluție asumate, intervențiile domniei sale în
plenul Parlamentului European, întrebările adresate Comisiei Europene și Consiliului. Astfel, sunt
publicate informații despre activitatea de raportor a doamnei Țicău asupra Raportului referitor la
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a
clădirilor (reformare) și Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a normelor comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita
ocupaţia de operator de transport rutier.
De asemenea, domnia sa prezintă și activitatea de raportor din umbră asupra unei recomandări
referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite
pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a
Consiliului.
Totodată, sunt disponibile pe site și informații cu privire la avizele susținute, explicații de vot sau
pledarea pentru anumite cauze. De menționat este aici declarația privind votul doamnei Țicău împotriva
avizului ITRE privind propunerea de regulament ce presupune protecția persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Referitor la întâlnirile cu reprezentanți ai partenerilor sociali, cetățeni sau evenimente publice la care
domnia sa participă, pe site există informații descriptive doar cu privire la organizarea expoziției
"Dunărea - Fluviu European" la Parlamentul European în data de 27 martie 2013. Totodată, doamnei
Adriana Țicău i s-a acordat și distincția de "Personalitate a anului 2012 pentru o Românie Europeană",
acordată de către Eurolink în parteneriat cu Casa Europei în data de 19 decembrie 2012.
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Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt vizibile și pentru public. Pentru a ilustra activitatea sa,
eurodeputata postează și o serie de fotografii aleatorii, însă acestea nu includ detalii sau alte referințe.
De menționat că postările pe site sunt efectuate numai în limba română.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/silviaadriana.ticau
Europarlamentarul Adriana Ţicău publică pe platforma Facebook foarte rar, însă se observă o creştere
uşoară a activităţii sale din noiembrie 2013. Publică în limba română informaţii despre: calitatea sa de
raportor al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie pentru programele “Erasmus pentru toţi” şi
“Europa Creativă”, precum şi amendamentele domniei sale depuse la regulamentul TEN-T, privind
reţeaua de transport trans-european a conexiunii Bucureşti-Budapesta-Constanţa.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Salutăm inițiativa doamnei europarlamentar Adriana Țicău de a sistematiza și organiza informațiile de pe
website cu privire la activitățile de MEP prin trimiteri directe către site-ul oficial al Parlamentului
European.
Considerăm că este posibilă îmbunătățirea comunicării în mediul on-line prin:
1) Crearea și utilizarea unui blog și deschiderea de conturi pe canalele de new media pentru a informa
cu privire la activitățile din Parlamentul European.
2) Creșterea activității pe contul de Facebook.
3) Publicarea unui raport de activitate pentru mandatul 2009-2014 pe pagina de internet a doamnei
europarlamentar.
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Delegația Partidului Democrat Liberal (PDL)

Elena Oana Antonescu

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI)

Membru

2.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina

Membru

3.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru

4.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Membru supleant

5.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 2
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 5
Raportor de aviz din umbră: 2
Rapoarte amendate: 85

Amândouă rapoartele pe care doamna Oana Antonescu a fost desemnată raportor principal au fost
legiferate prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial
mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea
legislativă trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96702/ELENA+OANA_ANTONESCU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor de fond:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Începând din 2003, contabilitatea de mediu a fost introdusă
pe agenda Uniunii Europene, PIB-ul nemaifiind considerat
un indicator suficient de măsurare a progresului și a
bunăstării populației la nivel mondial.

1.

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului de
modificare a
Regulamentului (UE)
nr. 691/2011 privind
conturile economice
de mediu europene

În aprilie 2010, Comisia Europeană a propus pentru prima
oară regulamentul privind conturile economice de mediu
europene, care a fost adoptat ulterior și care a intrat în
vigoare în iulie 2011 ca Regulamentul nr. 691/2011.
Regulamentul a introdus primele trei module: conturile
referitoare la emisiile atmosferice, taxele de protecție a
mediului și conturile referitoare la fluxurile de materiale.

Legislativcodecizie

După consultarea mai multor servicii responsabile cu
colectarea datelor, a devenit limpede că unele state
membre nu erau încă pregătite pentru noul exercițiu și
doreau să amâne aplicarea acestuia cu un an. Raportoarea
este de acord cu amânarea, în măsura în care aceasta va
permite statelor membre să furnizeze către Eurostat date
de calitate.
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2.

Raport referitor la
propunerea de
directivă a
Parlamentului
European și a
Consiliului privind
dreptul de a fi asistat
de un avocat în
cadrul procedurilor
penale și dreptul de
a comunica după
arestare

Parlamentul European a solicitat de mult timp o protecție
consolidată a drepturilor victimelor infracțiunilor, pe de o
parte, și a celor ale persoanelor suspectate și acuzate, pe de
altă parte. După eșecul adoptării Deciziei-cadru privind
anumite drepturi procedurale în cadrul procedurilor penale,
depusă de Comisia Europeană în 2004, prin raportul Pagano
adoptat la 7 mai 2007, plenul a solicitat cu fermitate un
instrument juridic ambițios privind garanțiile procedurale în
cadrul procedurilor penale.
Consiliul a adoptat, în noiembrie 2009, o Foaie de parcurs
pentru consolidarea drepturilor procedurale ale
persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor
penale.
Propunerea de directivă privind dreptul de a fi asistat de un
avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a
comunica după arestare a fost adoptată de Comisia
Europeană la 12 iulie 2011 și reprezintă cea de-a treia etapă
în procesul de implementare a Foii de parcurs.

Legislativcodecizie

Propunerea stabilește principiul de bază potrivit căruia
toate persoanele suspectate sau acuzate ar trebui să
beneficieze de dreptul de a fi asistate neîntârziat de un
avocat și într-un mod care să le permită să își exercite în
mod efectiv drepturile la apărare. Aceasta specifică, de
asemenea, faptul că aceste drepturi ar trebui în orice caz
garantate înaintea interogatoriului, la efectuarea unei
acțiuni procedurale sau de strângere de probe și în cazul
privării de libertate. Propunerea identifică în continuare
conținutul dreptului, subliniază că întâlnirile între persoana
suspectată sau acuzată și avocat ar trebui să fie
confidențiale, enumeră derogările permise de la principiile
generale și prevede norme pentru cazul renunțării la
dreptul de a fi asistat de un avocat.
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COMUNICAREA ON-LINE
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.oanaantonescu.ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: https://www.facebook.com/oana.antonescu?filter=1
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: https://www.youtube.com/user/AntonescuOanaPE

1. Website: http://www.oanaantonescu.ro/
Informațiile publicate vizează în mod special politicile europene din perspectiva activității de MEP, dar și
politica românească. În secțiunea „despre mine” se regăsesc informații referitoare la parcursul carierei
politice a doamnei Antonescu.
Activitatea din Parlamentul European este adusă în atenția cetățenilor lunar prin intermediul unui
newsletter care cuprinde articolele despre dosarele legislative (rapoartele) pe care europarlamentarul
lucrează și moțiunile de rezoluție susținute. Totodată, sunt prezente și informații cu referire la pozițiile
pe care eurodeputatul le adoptă pe subiecte de politică europeană și națională.
Pe site-ul doamnei Antonescu se pot găsi detalii cu privire la evenimentele la care participă sau despre
întâlnirile de lucru. Aceste articole sunt însoțite de materiale foto și video. Postările se fac în limba
română, cu posibilitate de traducere în limba engleză. Începând cu anul 2010 pe site există postări
frecvente.
Site-ul permite interacțiunea indirectă cu cetățenii. La secțiunea contact, regăsim posibilitatea
vizitatorilor de a adresa mesaje către MEP însă nu există posibilitatea de a comenta la articolele de pe
site, răspunsurile nu sunt accesibile tuturor vizitatorilor.
Există trimitere catre contul de Facebook și Youtube.

2.Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/oana.antonescu?filter=1.
Postările pe acest cont de socializare fac referire la cariera politică, politica europeană, politica
românească și activitatea eurodeputatului în PE.
Pe subiecte de natură europeană, doamna Oana Antonescu postează despre calitatea domniei sale de
raportor, opiniile și pozițiile sale politice și afișează articole de pe site-ul grupului PPE. Dintre teme
abordate pot fi amintite cele privind mediul, sănătatea cetățenilor, mobilitatea în UE, recunoașterea
calificărilor profesionale la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, transpune pe înțelesul cetățeanului o
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serie de prevederi europene cu aplicabilitate și impact direct asupra românilor cum ar fi exemplul
transpunerii directivei privind eficiența energetică a clădirilor.
La secțiunea fotografii și video sunt postate materiale de la evenimentele și întâlnirile de lucru,
conferințele la care participă. Totodată, se pot regăsi și trimiteri către paginile dedicate întrunirilor la
care domnia sa este prezentă.
Până în septembrie 2013 canalul de facebook este utilizat foarte rar, după această dată se poate
constata o frecvență crescută a postărilor. Cetățenilor li se răspunde la întrebările/ comentariile pe care
aceștia le adresează. Există trimitere către contul de youtube și site-ul oficial. Limba în care se face
postarea pe cont este doar limba română.

3. Youtube: https://www.youtube.com/user/AntonescuOanaPE
Pe acest cont se regăsesc înregistrări video în limba română din cadrul emisiunilor la care participă
eurodeputatul, dar și declarații și intervenții în plen sau în comisiile de specialitate din Parlamentul
European.
A publicat informații pe contul Youtube din iunie 2010 și până în prezent.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Doamna europarlamentar Oana Antonescu are o prezență activă în mediul online. În opinia noastră,
aceasta ar putea fi îmbunătățită prin:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Crearea și utilizarea mai multor canale de social media pentru dialogul on-line cu cetățenii.
3) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate pentru mandatul 2009-2014.
Salutăm inițiativa doamnei europarlamentar de a publica un newsletter lunar cu privire la activitatea
desfășurată.
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Elena Băsescu

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru petiţii (PETI)

Vicepreședinte

2.

Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON)

Membru

3.

Delegaţia la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE- Membru
Azerbaidjan şi UE-Georgia

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel

Membru

5.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru supleant

6.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: doamna europarlamentar Elena Băsescu s-a aflat în concediu de maternitate la finalul anului 2013.
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 0
Raportor de aviz: 1
Raportor de fond din umbră: 2
Raportor de aviz din umbră: 2
Rapoarte amendate: 191

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96814/ELENA_BASESCU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor din umbră:

Nr

1.

Titlul raportului

RAPORT referitor la
raportul special al
Ombudsmanului
European în urma
proiectului său de
recomandare
prezentat Comisiei
Europene în
plângerea
676/2008RT –
Raportor din umbră

Brief al raportului
Rapoartele speciale reprezintă arma cea mai importantă de
care dispune Ombudsmanul. Hotărârile Ombudsmanului nu
sunt obligatorii juridic și se bazează așadar, pe persuasiune,
pe capacitatea de a convinge prin argumente întemeiate și,
ocazional, pe publicitate și forța opiniei publice. Faptul că
există un număr foarte redus de rapoarte speciale ale
Ombudsmanului adresate Parlamentului European (17, din
1995) reflectă atitudinea cooperantă adoptată de către
Instituțiile Europene în majoritatea covârșitoare a cazurilor.

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)
Nelegislativ

În calitate de organism politic, Parlamentul European este
suveran în ceea ce privește rapoartele speciale ale
Ombudsmanului, atât în temeni de procedură cât și de
conținut al abordării și acțiunilor sale. Când examinează un
raport special, Parlamentul ține seama de faptul că dreptul
de a înainta o plângere Ombudsmanului, alături de dreptul
de depune o petiție la Parlamentul European, reprezintă un
drept cetățenesc fundamental, consacrat în carta
drepturilor fundamentale, care acum, în temeiul Tratatului
de la Lisabona, are valoare juridică.
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să se
angajeze să respecte mai mult obligația de a coopera sincer
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cu Ombudsmanul european. În cazul în care Comisia nu își
va lua un astfel de angajament și/sau va continua cu
practicile sale necooperante față de Ombudsman,
Parlamentul poate sancționa Comisia. Aceste sancțiuni pot
include, printre altele, înscrierea în rezervă a unei părți din
bugetul pentru cheltuieli administrative al Comisiei.

COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.ebasescu.ro/
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/basescu.elena?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/ElenaBasescuOficial
4. Twitter: https://twitter.com/Elena_Basescu
5. Youtube: https://www.youtube.com/user/ElenaBasescuOficial

1. Website: http://www.ebasescu.ro/
Postările de pe site-ul doamnei eurodeputat Băsescu vizează politica europeană, politica românească și
activitatea din PE. Site-ul este structurat pe secțiuni care te direcționează către declarațiile și
comunicatele de presă (agenda multimedia), intervențiile în plen, întrebările adresate și rezoluțiile
(sesiunea plenară).
În cadrul acestora se regăsesc o serie de explicații de vot și poziții ale europarlamentarului pe
propunerile de rezoluții susținute în cadrul PE.
Doamna eurodeputat postează deasemenea o serie de informații cu privire la întâlnirile de lucru și
evenimentele la care participă. Posturile sunt însoțite de materiale foto și audio-video. Totodată, există
trimitere către contul de Facebook și Twitter al MEP.
Pe site-ul domniei sale cititorii au access la un newsletter lunar (din 2013), care cuprinde informaţii
actualizate cu privire la opţiunile de vot exprimate de doamna europarlamentar pe o serie de proiecte
de lege, evenimentele la care participă şi articole privind politica europeană şi naţională.
În general postările se fac în limba română însă există și postări bilingve (engleză). Site-ul nu permite
interacțiunea directă cu cetățenii.
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2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/basescu.elena?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/ElenaBasescuOficial

Pe conturile de Facebook doamna eurodeputat Elena Băsescu postează informații cu privire la cariera sa
politică, referințe la politica națională și europeană.
Despre activitatea în Parlamentul European doamna Băsescu postează înregistrări ale discursurilor și
intervențiilor în plen ale domniei sale. Subiectele preponderent abordate sunt: drumul european al
Republicii Moldova, situația românilor din Transnistria, respectarea dreptului fundamental la libera
circulație în UE, drepturile sociale ale minorităților.
În ceea ce privește politica națională, pe site există un număr semnificativ de articole cu opiniile și
pozițiile adoptate de MEP pe subiecte de interes politic românesc.
Elena Băsescu postează rar pe pagina de prieteni, contul de Fanpage este mult mai activ – postările sunt
la un interval regulat de 3-4 zile sau chiar mai des.
Cetățenilor li se răspunde la întrebări/comentarii însă foarte rar. Sunt postate materiale foto și video de
la evenimentele de natură politică la care participă, dar și din viața privată.
Există trimitere către contul de twitter al doamnei eurodeputat, iar limba în care se face postarea pe
cont este doar limba română.

3.Twitter: https://twitter.com/Elena_Basescu
Doamna Băsescu folosește contul de twitter pentru a informa cu privire la opiniile politice, explicațiile de
vot și pozițiile asumate pe dosare din cadrul Parlamentului European. Postează foarte frecvent. Doamna
eurodeputat anunță de asemenea și evenimentele sau emisiunile viitoare la care participă.
Sunt postate fotografii de la evenimentele la care participă, din cadrul PE, fotografii din viața persoanală
și de la emisiuni TV. Există trimitere către contul de youtube și către facebook. Limbile utilizate frecvent
pentru postările de pe cont sunt engleza și româna, dar se regăsesc informații și în limba franceză.

4. Youtube: https://www.youtube.com/user/ElenaBasescuOficial
Doamna eurodeputat Elena Băsescu utilizează acest canal de comunicare din iunie 2013. Videoclipurile
prezintă discursurile și intervențiile domniei sale în plenul PE sau în cadrul evenimentelor la care
participă. Limba utilizată este limba română.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Doamna europarlamentar Elena Băsescu are o prezență considerabilă și activă în mediul on-line.
Se poate afirma că domnia sa și-a îmbunătățit și adaptat comunicarea în mediul on-line, comparativ cu
precedentele cercetări privind activitatea europarlamentarilor desfășurate de către Institutul Qvorum.
Recomandările noastre constau în deschiderea unui blog și crearea unei facilități de interacțiune directă
cu vizitatorul pe site. De asemenea, considerăm necesară publicarea unui raport de activitate pentru
mandatul de europarlamentar 2009-2014.
Salutăm publicarea lunară a newsletter-ului privind activitatea din Parlamentul European.
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Petru Constantin Luhan

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Elveţia şi Norvegia, la Comisia
parlamentară mixtă UE-Islanda şi la Comisia parlamentară mixtă a Membru
Spaţiului Economic European (SEE)

3.

Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON)

Membru supleant

4.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Membru supleant

5.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările Mercosur

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 1
Raportor de fond din umbră: 0
Raportor de aviz din umbră: 12
Rapoarte amendate: 163

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96823/PETRU+CONSTANTIN_LUHAN_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Raportul aduce în dezbaterea membrilor Parlamentului
European
interdependența
și
complementaritatea
măsurilor adoptate la nivel european și național astfel încât
să fie îndeplinite obiectivele politice ale Uniunii Europene,
inclusiv creșterea competitivității economice la nivel
mondial. Raportul se dorește un cadru pentru a sublinia
rolul integrator și aportul pe care politica de coeziune îl are
în creșterea competitivității globale.

1.

RAPORT Realizarea
unei adevărate
coeziuni teritoriale,
sociale și economice
în UE – o condiție
sine qua non a
competitivității
globale?

Raportorul a considerat că politica de coeziune este
principala politică a Uniunii Europene care poate face ca
regiunile să înfrunte cu bine aceste provocări și astfel să
contribuie la creșterea competitivității economice globale a
UE, prin
- asigurarea unor standarde comune de viață pentru toți
cetățenii europeni; precum și
- susținerea dezvoltării prin potențarea specificului local și
regional, astfel încât să fie generată valoare adăugată și
performanță economică.

Nelegislativ

Politica de coeziune trebuie să fie o politică centrală, având
în vedere rolul său determinant în reducerea diferențelor
de dezvoltare între regiunile europene. Este adevărat că
noul context al crizei economice și financiare ar putea
genera anumite schimbări, însă cu maturitate și flexibilitate
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se vor putea îndeplini nevoile atât de diferite ale regiunilor.
Este unul dintre motivele pentru care raportorul consideră
că este necesar un acord/angajament tripartit CE-SMregiune care să stabilească clar rolurile fiecăruia în
atingerea obiectivelor stabilite.

COMUNICAREA ON-LINE:
1. Website: http://luhan.ro/
2. Blog: http://luhan.ro/blog/
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/petru.luhan?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/PetruConstantinLuhan
4. Twitter: https://twitter.com/PetruLuhan
5. Youtube: https://www.youtube.com/user/luhanpetru
https://www.youtube.com/user/PetruLuhanOffice

1. Website: http://luhan.ro/
Prin intermediul acestui canal de comunicare europarlamentarul Petru Luhan aduce la cunoștința
cetățenilor obiectivele propuse pentru mandatul din Parlamentul European 2009-2014 și anume:
atragerea fondurilor structurale și de coeziune, promovarea, atragerea si menţinerea investiţiilor străine
directe şi indirecte în ţara noastră, întărirea încrederii românilor în instituțiile UE, promovarea
intereselor României în ceea ce priveşte procesul de aderare la Spaţiul Schengen.
Domnul Luhan publică informații despre rapoartele, avizele și amendamentele asumate sub forma unor
documente descriptive. Pe site se pot găsi și articole privitoare la intervențiile domniei sale în plen.
În perioada 2009-2012, eurodeputatul a publicat anual un raport de activitate ce cuprinde statistici
privind rapoartele și intervențiile, dispuse sub formă tabelară. Acestea pot fi regăsite la secțiunea
"profil".
De asemenea, pe site este disponibil un newsletter lunar pentru informarea cetățenilor cu cele mai
importante știri din Parlamentul European. Ultimul număr datează din iulie 2013.
În ceea ce privește întâlnirile de lucru sau evenimentele la care participă, europarlamentarul publică
informații însoțite de fotografii și înregistrări audio-video (emisiuni TV, intervenții din plen).
Articolele sunt scrise în limba romană, dar există și unele care conțin trimiteri către alte site-uri în
vederea detalierii unora dintre informații în limba engleză. Postările sunt foarte frecvente, acest lucru

110

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM

putând fi observat din arhiva lunară pe care site-ul o conține. Site-ul permite interacțiunea directă cu
cetățenii.
Site-ul conține trimite directă către contul de Facebook al europarlamentarului Petru Luhan, precum și
către blogul domniei sale.

2. Blog: http://luhan.ro/blog/ încorporat în site
Pe blog europarlamentarul comunică cu cetățenii în principal subiecte de politică europeană, despre
inițiativele domniei sale din Parlamentul European, opțiunile de vot, oportunități de finanțare pentru
România. Există și o serie de articole referitoare la situația politică internă.
Utilizatorii online sunt informați despre evenimentele organizate de domnul Luhan și despre emisiunile
la care acesta participă. Articolele permit comentarii din partea cetățenilor, cărora li se răspunde.
Petru Luhan a deschis blogul în februarie 2012 și a fost activ până în aprilie 2013, de când datează ultima
postare. Se utilizează numai limba română și există direcționări către conturile de facebook și twitter ale
MEP.

3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/petru.luhan?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/PetruConstantinLuhan
Postările domnului Luhan fac referire la cariera politică, politica europeană, politica românească,
obiectivele din mandatul de MEP, activitatea domniei sale în PE. Cu privire la cariera politică și
activitatea de europarlamentar, postează informații cu privire la rapoartele asumate și decizii luate la
nivelul Parlamentului European pe subiecte precum: sănătate, economie, bugetul european, aderarea
Croatiei, programul Erasmus.
Europarlamentarul informează publicul online cu privire la întâlnirile de lucru și seminariile pe care le
susține împreună cu studenții români din capitalele europene. Domnia sa publică detalii despre
evenimentele, conferințele sau emisiunile la care participă. Articolele sunt însoțite de materiale foto și
video. Există trimitere către contul de youtube, twitter.
Limbile în care se fac postările sunt în limba română în general, dar și în limba engleză.
Petru Luhan postează frecvent pe conturi de facebook și le oferă răspunsuri cetățenilor la întrebări și
comentarii.
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4.Twitter: https://twitter.com/PetruLuhan
Sunt prezentate informații privind votul în Comisia pentru Justiție și Afaceri interne pe un raport al
domnului Luhan din partea PPE, informații privind votul în Subcomisia pentru Securitate și Apărare,
raportul privind "Instituirea Programului - cadru pentru cercetare si inovare Orizont 2020" pe care a fost
raportor din partea grupului PPE.
Petru Luhan anunță că a votat în favoarea documentului prin care cetățenilor din Republica Moldova li
se acordă posiblitatea să circule fără vize în Spațiul Schengen sau că a votat noile regulamente pentru
fondurile structurale și de investiții pentru 2014-2020.
Nu sunt postate fotografii pe twitter de la evenimentele la care participă, ci doar direcționează către
pagina de facebook. Limba in care se face postarea pe cont este limba româna. Pentru a spori
interacțiunea cu cetățenii din mediul online, europarlamentarul adresează deseori întrebari publicului.

5. Youtube: https://www.youtube.com/user/luhanpetru
https://www.youtube.com/user/PetruLuhanOffice
Înregistrarile video de pe aceste două conturi prezintă atât emisiuni cât și declarații, intervenții ale
europarlamentarului în cadrul PE. Limba în care se postează înregistrările este limba română. Publică pe
youtube începând din decembrie 2010.

De menționat că pe aceste conturi de youtube există direcționări către conturile domniei sale de
facebook, twitter și google+, dar și către site-ul oficial.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Petru Luhan înregistrează o prezență activă în mediul online. În opinia noastră
aceasta ar putea fi îmbunătățită prin:
1) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate pentru mandatul 2009-2014
2) Actualizarea blogului și a newsletter-ului lunar.
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Monica Luisa Macovei

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Vicepreședinte

2.

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie

Membru

3.

Comisia pentru control bugetar (CONT)

Membru

4.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Membru

5.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

6.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru supleant

7.

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică
Membru supleant
Iugoslavă a Macedoniei
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 40
Raportor de aviz: 1
Raportor de fond din umbră: 48
Raportor de aviz din umbră: 2
Rapoarte amendate: 204

Trei dintre cele 40 rapoarte asumate ca raportor principal de către doamna Monica Macovei au fost
legiferate prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial
mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea
legislativă trimisă de către Comisia Europeană (executivul european). De asemenea, 36 de rapoarte
redactate de către doamna Monica Macovei se referă la procedura de descărcare de gestiune9 a
diferitelor agenții ale Uniunii.
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96824/MONICA+LUISA_MACOVEI_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor de fond:

Nr

1.

Titlul raportului

Raport referitor la propunerea
de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului
privind înghețarea și
confiscarea beneficiilor
provenite din săvârșirea de
infracțiuni în Uniunea
Europeană

Brief al raportului
Propunerea de directivă privind înghețarea și
confiscarea produselor provenite din săvârșirea de
infracțiuni în Uniunea Europeană a fost adoptată de
Comisia Europeană la 12 martie 2012. Proiectul de
directivă prevede norme minime pentru statele membre
în ceea ce privește înghețarea și confiscarea activelor
provenite din săvârșirea de infracțiuni prin aplicarea
confiscării directe, a confiscării valorii echivalente, a
confiscării extinse, a confiscării care nu se bazează pe o
sentință de condamnare și a confiscării de la terți.

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Legislativcodecizie

Raportoarea sprijină în general propunerea Comisiei.
Adoptarea acestor norme minime va consolida
9

Descărcarea este decizia prin care Parlamentul European închide „un ciclu bugetar”. El hotărăşte dacă acordă descărcarea pe baza unui raport
al Curţii de Conturi şi a recomandărilor Consiliului. Scopul este de a verifica dacă fondurile au fost corect cheltuite şi de a identifica exact
veniturile şi cheltuielile anuale. Descărcarea de gestiune reprezintă aspectul politic al controlului bugetar. Aceasta eliberează instituţia
implicată de responsabilitatea sa privind gestionarea unui buget anume, marcând sfârşitul exerciţiului bugetar respectiv. Procedura poate avea
trei rezultate posibile: acordarea, amânarea sau refuzul descărcării de gestiune.
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armonizarea regimurilor de înghețare și confiscare din
statele membre și va facilita, astfel, încrederea reciprocă
și cooperarea transfrontalieră eficientă.

2.

RAPORT referitor la
propunerea de regulament al
Parlamentului European și al
Consiliului privind instituirea
sistemului „EURODAC” pentru
compararea amprentelor
digitale în scopul aplicării
eficiente a Regulamentului
(UE) nr. *…/…+ *de stabilire a
criteriilor și mecanismelor de
determinare a statului membru
responsabil de examinarea
unei cereri de protecție
internațională prezentate întrunul dintre statele membre de
către un resortisant al unei țări
terțe sau de către un apatrid+ și
privind cererea autorităților de
aplicare a legii din statele
membre și a Europol de
comparare cu datele EURODAC
în scopul aplicării legii și de
modificare a Regulamentului
(UE) nr. 1077/2011 de
instituire a Agenției europene
pentru gestionarea
operațională a sistemelor
informatice la scară largă în
spațiul de libertate, securitate
și justiție (versiune reformată)
EURODAC

Prin prezentul raport, raportoarea are în vedere
consolidarea dispozițiilor referitoare la confiscarea care
nu se bazează pe o sentință de condamnare și la
confiscarea extinsă pentru a le face mai eficiente,
ajutând astfel la prevenirea utilizării câștigurilor
dobândite prin săvârșirea de infracțiuni pentru
comiterea de alte infracțiuni sau pentru a le reinvesti în
activități licite.
EURODAC este o bază de date folosită pentru
implementarea unei politici comune la nivelul UE cu
privire la azil. Prin propunerea actuală se oferă
autorităților de aplicare a legii din statele membre și
Europol posibilitatea de a accesa baza de date centrală a
EURODAC în scopul prevenirii, depistării și anchetării
infracțiunilor cu caracter terorist.
Rețelele de crimă organizată din țările terțe încearcă să
abuzeze de sistemul de azil pentru a aduce membri ai
unei rețele criminale într-un stat membru al UE ca
persoane de contact pentru activitățile lor infracționale.
Odată intrați pe teritoriul unui stat membru al UE, acești
membri ai rețelei de crimă organizată solicită azil, cu
identități false, pentru a obține un sejur legitim în UE
fără niciun cazier. În plus, informațiile furnizate de către
Europol sugerează că traficanții de ființe umane
încearcă și ei să abuzeze de sistemul de azil, solicitând
azilul și declarând o falsă țară de origine.

Legislativcodecizie

În acest context, raportoarea salută posibilitatea ca
autoritățile desemnate ale statelor membre și Oficiul
European de Poliție (Europol) să solicite compararea
datelor dactiloscopice – pe baza unui sistem de
concordanță/neconcordanță - cu cele stocate în baza de
date centrală EURODAC în scopul prevenirii, depistării și
cercetării infracțiunilor cu caracter terorist și a altor
infracțiuni grave.
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3.

Raport referitor la propunerea
de regulament al
Parlamentului European și al
Consiliului privind programul
Hercule III în vederea
promovării unor activități în
domeniul protecției intereselor
financiare ale Uniunii Europene

În decembrie 2011, Comisia a aprobat o propunere de
regulament privind programul Hercule III în vederea
promovării unor activități în domeniul protecției
intereselor financiare ale Uniunii Europene. Noul
program pune în continuare un accent deosebit asupra
combaterii contrabandei și contrafacerii de țigări pentru
a ține seama de obligațiile legale ale Comisiei care
decurg din acordurile încheiate cu patru producători
internaționali de tutun.

Legislativcodecizie

Pachetul financiar total pentru punerea în aplicare a
programului în perioada 2014-2020 se stabilește la 110
milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere substanțială
față de Hercule II. Pachetul financiar total depinde în
continuare de concluziile negocierilor în curs privind
CFM 2014–2020.

COMUNICAREA ON-LINE:
1. Website: http://www.monicamacovei.eu/
2. Blog: http://www.monica-macovei.ro/blog/
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/monicaluisa.macovei?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/pages/Monica-Luisa-Macovei/130380413723811
4. Twitter: https://twitter.com/MonicaMacovei1
5. Youtube: https://www.youtube.com/user/mihai27ro

1. Website: http://www.monicamacovei.eu/
Doamna Monica Macovei publică pe site articole ce vizează cariera politică, cât și politica europeană,
cea românească și activitatea din PE. Conform raportului său de activitate, și-a asumat următoarele
priorități precum: combaterea corupției, gestionarea și controlul transparent al fondurilor publice,
transparența instituțională, statul de drept, consolidarea sistemelor judiciare funcționale și predictibile
bazate pe standarde europene minime etc.
Pe site-ul domniei sale există informații privind activitatea de europarlamentar. În secțiunea „activitate”
se pot găsi rapoartele/rezoluțiile/amendamentele depuse/aprobate de MEP pentru fiecare comisie din
care face parte, iar la secțiunea „media” regăsim articole care privesc politica națională și europeană.
Subiectele pe care le vizează se centrează în jurul comisiilor și delegațiilor din care MEP face parte.
Câteva exemple: Raportor de fond al Parlamentului European pentru Directiva Parlamentului European
și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în
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Uniunea Europeana 2012/0036(COD); Raportor de fond al Parlamentului European pentru sistemul
Eurodac pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului de
stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al
unei țări terțe sau de către un apatrid.
Pe pagina de internet se regăsesc informații despre grupurile de vizitatori aduși la Parlamentul European
și despre alte întâlniri de lucru la care europarlamentarul participă.
Eurodeputatul a publicat un raport de activitate din primul an de mandat (2009-2010). Postările sale
sunt foarte frecvente, de mai multe ori pe săptămână/lună în majoritatea cazurilor și în limba română.
Site-ul nu permite interacțiunea directă cu cetățenii. Există postări în secțiunea „agendă care anunță
evenimentele sau emisiunile viitoare la care va participa, unde se pot vedea activitățile la care participă
MEP pe termen scurt.

2. Blog: http://www.monica-macovei.ro/blog/
Postările sale fac referire în mod special la politica națională, la cea europeană și la activitatea de MEP.
Regăsim date privind activitatea de MEP: intervenții din plen sau comisii, proiecte de rezoluții, rapoarte,
avize, amendamente, scrisori deschise sau poziții pe care MEP le ia pe subiecte din aria sa de activitate.
Menționează calitatea de raportor al Parlamentului European pentru Regulamentul Programului
„Hercule III”. Totodată, europarlamentarul publică și o serie de explicații de vot.
Blogul conține postări despre evenimentele și întâlnirile de lucru la care MEP ia parte. De asemenea,
cititorul are acces și la o serie de înregistrări audio/video de la emisiuni și intervenții ale domniei sale în
plenul PE.
Blog-ul permite interacțiunea directă cu cetățenii, cărora li se răspunde periodic la comentarii. De
menționat că blogul doamnei Monica Macovei este bilingv, în română și engleză. Doamna eurodeputat
face trimitere catre contul de Facebook și către site-ul domniei sale.
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3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/monicaluisa.macovei?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/pages/Monica-Luisa-Macovei/130380413723811
Conținutul postărilor de pe facebook se încadrează în 3 segmente: politică europeană, activitatea de
europarlamentar, politică românească.
Pe politica europeană, există o serie considerabilă de articole de opinie cu privire la legislația europeană,
îndeosebi din domeniile justiției, transparență decizională, combaterea corupției, financiar și social.
Pentru activitatea de europarlamenar, doamna Macovei publică despre moțiunile de rezoluție și
rapoartele domniei sale (Raportul EURODAC, Proiectul de Directivă referitoare la Sechestrul și
confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în UE) și despre opțiunile de vot exprimate
în plenul PE.
Pe subiectul politică națională, doamna Macovei publică articole de opinie despre activitatea
executivului și legislativului din România.
Monica Macovei publică foarte frecvent, informând constant despre evenimentele și întâlnirile de lucru
ale domniei sale.
Europarlamentarul distribuie pe aceste conturi imagini și înregistrări video din plenul PE și de la
emisiunile la care participă. Se face trimitere către contul de twitter, către blog și site. Limbile în care se
face postarea pe cont sunt româna și engleza.

4. Twitter: https://twitter.com/MonicaMacovei1
Pe acest cont europarlamentarul comunică cu publicul online despre voturile și opțiunile de vot din
cadrul PE, despre evenimentele și întâlnirile de lucru la care participă.
Europarlamentarul Monica Macovei publică frecvent din septembrie 2013. Există trimitere către contul
său de facebook. Limbile în care se face postarea pe cont sunt româna și engleza.

5. Youtube: https://www.youtube.com/user/mihai27ro
Pe acest cont sunt postate înregistrări video de la emisiunile, conferințele de presă la care participă și
intervenții din plenul Parlamentului European. Limba în care se postează înregistrările este limba
română.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Doamna europarlamentar Monica Macovei are o prezență constantă, considerabilă și activă în mediul
on-line.
Pentru îmbunătățirea comunicării sugerăm crearea pe site a unei facilități de interacțiune directă cu
cetățenii, astfel încât aceștia să poată oferi comentarii/opinii asupra materialelor publicate.
Totodată, recomandăm publicarea unui raport de activitate aferent mandatului de europarlamentar
2009-2014.
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Marian-Jean Marinescu

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

Vicepreședinte

2.

Comisia pentru transport şi turism (TRAN)

Membru

3.

Delegaţia pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia,
Membru
Muntenegru şi Kosovo

4.

Comisia pentru control bugetar (CONT)

Membru supleant

5.

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE)

Membru supleant

6.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Membru supleant

7.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia
Membru supleant
Naţiunilor din Asia de Sud-Est

8.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 8
Raportor de aviz: 3
Raportor de fond din umbră: 13
Raportor de aviz din umbră: 7
Rapoarte amendate: 215

Patru dintre cele 8 rapoarte asumate ca raportor principal de către domnul Marian-Jean Marinescu au
fost legiferate prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol
substanțial mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda
propunerea legislativă trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor de fond:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Cerul Unic European ar asigura zboruri pe rute mai scurte,
la costuri mai mici, un nivel mai scăzut al emisiilor poluante,
o decongestionare a aeroporturilor europene, economii
pentru Uniune.

1.

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului privind
punerea în aplicare a
cerului unic european
(reformare)

Sistemul european de management al traficului aerian
gestionează zilnic circa 27.000 de zboruri comerciale, pe
lângă numeroase alte zboruri. Sistemul actual a rămas însă
cu mult în urma unor sisteme similare din alte zone ale
lumii. Spațiul aerian al UE este organizat pe criteriul
granițelor naționale, fiind divizat în 28 de sisteme naționale
de control al traficului. Lipsa de eficacitate cauzată de
fragmentarea spațiului aerian face ca un zbor cu avionul să
nu poată fi efectuat, de cele mai multe ori, pe ruta directă.
Din această cauză, un avion zboară, în medie, cu circa 42 de
km mai mult decât este necesar. Situația generează costuri
suplimentare de aproape 5 miliarde de euro pe an, precum
și un nivel ridicat al emisiilor poluante

Legislativcodecizie

Serviciile de asistență sunt definite în mod clar ca incluzând
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comunicațiile, navigația și supravegherea (CNS), serviciile
meteorologice și de informații aeronautice, pentru a evita
orice confuzie. Mai mult, deoarece separarea serviciilor de
asistență de serviciile de navigație aeriană (ANSP) a fost
foarte contestată, a fost propusă obligația ANSP de a lua în
considerare oferte de la alți furnizori pentru aceste servicii,
fără obligația de a le separa.
Raportul evidențiază mai multe acțiuni importante la nivelul
Uniunii Europene pentru implementarea și operarea cu
succes a celor două sisteme europene de navigație prin
satelit, Galileo și EGNOS.

2.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului privind
implementarea și
operarea sistemelor
europene de
radionavigație prin
satelit

Raportorul Marinescu a insistat în favoarea dezvoltării unor
aplicații bazate pe această tehnologie și a defalcării
bugetului alocat în mod corespunzător diferitelor segmente
ale programelor, o măsură esențială pentru reducerea
costurilor și pentru un mai bun management financiar.
Raportorul a accentuat și importanța informării cetățenilor
cu privire la cele două sisteme de navigație și a stabilirii
unui set de stimulente pentru utilizatori, care să asigure
adopția acestor noi tehnologii.
De asemenea, raportorul a insistat asupra importanței
investițiilor în realizarea unor aplicații bazate pe tehnologia
GNSS și a evidențiat rolul lor în creșterea eficienței în
diferite sectoare ale economiei, precum și potențialul lor
pentru dezvoltarea industrială și crearea de noi locuri de
muncă în Europa. Raportul mai evidențiază nevoia stimulării
cercetării și a inovării în segmentul aplicațiilor bazate aceste
sisteme, prin crearea de sinergii cu programe europene
precum Orizont 2020.

Legislativcodecizie

Una dintre prioritățile activității spațiale a UE trebuie să fie
extinderea acoperirii sistemului de navigație prin satelit
EGNOS*. Din 2011, EGNOS furnizează un serviciu vital, în
special în aviație, denumit siguranța vieții. Acest serviciu nu
acoperă însă integral teritoriul UE și astfel încă mai asistăm,
din păcate, la tragedii aviatice care ar putea fi prevenite
datorită EGNOS.
EGNOS (serviciul european geostaționar mixt de navigare)
îmbunătățește precizia actualelor echipamente GPS de la
câțiva metri la un metru. În domeniul aerian, serviciul
permite decolarea și aterizarea în condiții meteorologice
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nefavorabile și reduce întârzierile. Creșterea gradului de
precizie vine, de asemenea, în sprijinul serviciilor de
intervenție și de poliție.
Autorul raportului a evidențiat importanța unei arhitecturi
unitare a frontierelor externe și a unor standarde comune
la nivelul Uniunii, care să permită interoperabilitatea,
coordonarea și compatibilitatea între sistemele de
securitate la granițele cu țări terțe, precum și a unui set de
indicatori pentru
evaluarea aplicării dispozițiilor
regulamentului.

3.

4.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului de
instituire, ca parte a
Fondului pentru
securitate internă, a
instrumentului de
sprijin financiar pentru
frontiere externe și
vize

Recomandare pt a
doua lectura
referitoare la poziția
Consiliului în primă
lectură în vederea
adoptării unui
Regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului privind
rețeaua feroviară

Prin aplicarea unor măsuri și a unor standarde comune de
securitate, precum și printr-o abordare coordonată privind
infrastructura, echipamentele folosite, sistemele IT etc.,
putem evita fragmentarea și duplicarea resurselor între
diferitele țări UE. Fondurile UE vor contribui astfel la
obținerea unui nivel unitar de calitate a sistemelor de
gestionare a frontierelor și la economii generale de resurse.

Un motiv de îngrijorare abordat de raportor îl constituie
imposibilitatea de a stabili în această etapă un set definitiv
de indicatori care să fie utilizat pentru a măsura îndeplinirea
obiectivelor acestui viitor regulament. Cu toate acestea,
raportorul propune un anumit număr de indicatori în
domeniul frontierelor și al vizelor, inclusiv procentajul pe
naționalități al persoanelor care au depășit termenul legal
de ședere, numărul de puncte de trecere a frontierei dotate
cu sisteme informatice, infrastructura de comunicații și
echipamentele de sprijin pentru gestionarea fluxurilor de
migrație, precum și numărul de acțiuni de trafic și
contrabandă identificate la frontiera externă
Raportorul propune o recomandare menită să modifice
poziția Consiliului în primă lectură, ținând cont de poziția
Parlamentului adoptată în primă lectură. Unele aspecte ale
poziției comune sunt compatibile cu prima lectură a
Parlamentului, cum ar fi, de exemplu, crearea unui comitet
executiv, propusă anterior de Parlamentul European.

Legislativ codecizie

Legislativcodecizie

Raportorul a propus noi formulări ale poziției Consiliului în
primă lectură:
- în ceea ce privește ghișeul unic, raportorul consideră că
acesta este o prevedere-cheie a regulamentului și propune

123

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM

europeană pentru un
transport de marfă
competitiv

unele formulări menite să consolideze utilizarea sa în
procesul de alocare a traselor;
- în ceea ce privește selectarea coridoarelor, s–au făcut
unele adaptări ale prezentării criteriilor, care sunt
transferate din anexa II la un nou articol; validarea listei
coridoarelor și selectarea coridoarelor suplimentare ar
trebui să se facă conform unui calendar mai scurt decât cel
propus de Consiliu, pentru a permite o punere în aplicare
mai rapidă a regulamentului;

COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.marian-jean-marinescu.oltenia.ro/
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/marianjean.marinescu
Pagină de fani: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000512922996&fref=ts
4. Twitter: https://twitter.com/MarianMarinescu
5. Youtube: https://www.youtube.com/user/MarianMarinescu1

1. Website: http://www.marian-jean-marinescu.oltenia.ro/
Prin intermediul acestui canal de comunicare, domnul Marian Jean Marinescu informează publicul cu
privire la cariera domniei sale în cadrul Parlamentului European, dar și despre evoluțiile de pe scena
politică de la nivel internațional și național.
Site-ul conține o secțiune dedicată activității europarlamentare. În cadrul acesteia se pot urmări sarcinile
asumate și desfășurarea lucrărilor. Astfel, în subsecțiunile aferente fiecărei comisii în parte există date
referitoare la raportul Marinescu privind politica externă a UE din domeniul aviației, raportul pentru
eficiența și eficacitatea finanțării UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state
membre sau despre amendamentele depuse pe raportul referitor sistemul global de navigație prin
satelit.
Totodată, domnul Marinescu publică informații cu privire la opiniile sale politice asupra dosarelor din PE,
dar și despre opțiunile domniei sale de vot pe dosare precum: Drepturile pasagerilor care călătoresc cu
autobuzul și autocarul, Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Comisiei si
Consiliului.
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Eurodeputatul informează constant cetățenii despre vizitele și întîlnirile de lucru efectuate, grupurile de
vizitatori la Bruxelles și Strasbourg, evenimentele la care participă sau pe care le găzduiește. Articolele
pe care le postează au o frecvență regulată. Limba utilizată este limba română, dar există posibilitatea
de traducere în limba engleză.
Site-ul nu este construit bidirecțional, oferă doar o legătură directă către contul de Facebook al
europarlamentarului.

2.Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000512922996&fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/marianjean.marinescu
Postările pe aceste site-uri de socializare fac referire la cariera politică, politica europeană, politica
românească si activitatea domnului Marinescu în PE.
Postările care fac referire la activitatea de europarlamentar sunt în domeniul transport, industrie și
cercetare, cultură – unde se orientează cu precădere asupra necesității promovării valorilor românești,
politicile de educație și tineret.
Domnul Marinescu informează pe conturile de Facebook și despre evenimentele pe care le găzduiește
sau la care ia parte, despre vizite și partenerii sociali cu care organizeză întâlniri de lucru. Aceste postări
sunt însoțite de materiale foto și video.
Eurodeputatul postează foarte frecvent și le răspunde la întrebări și comentarii cetățenilor.
Totodată, acesta face publice și înregistrări video cu intervențiile din plen sau emisiuni TV și radio la care
participă.
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu face trimitere către contul domniei sale de youtube și
twitter, precum și către contul de twitter al PPE.
Limbile utilizate în comunicarea pe Facebook sunt limba engleză și limba română.

3. Twitter: https://twitter.com/MarianMarinescu
Pe contul de twitter eurodeputatul postează frecvent informații despre opțiunile domniei sale de vot pe
dosarele din Parlamentul European și anunță evenimentele sau emisiunile viitoare la care va participa.
Publică imagini și înregistrări video de la conferințe, dezbateri, întâlniri de lucru. A distribuit articolul de
pe Mediafax privitor la raportul anterior (2011) al Institutului Qvorum.
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4. Youtube: https://www.youtube.com/user/MarianMarinescu1
Pe youtube eurodeputatul face publice înregistrări video (în limba română și limba engleză) cu
intervențiile domniei sale în plen și de la emisiunile la care participă. Frecvența postărilor este rară.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Marian Jean Marinescu are o prezență considerabilă și activă în mediul online. Recomandările echipei noastre pentru îmbunătățirea dialogului on-line cu cetățenii sunt: crearea
unui blog și a unei facilități pe website care să permită interacțiunea directă a utilizatorilor cu MEP.
Totodată, considerăm necesară publicarea unui raport de activitate pentru mandatul din Parlamentul
European 2009-2014.
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Iosif Matula

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză

Membru

3.

Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT)

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 0
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 1
Raportor de aviz din umbră: 8
Rapoarte amendate: 100

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/95017/IOSIF_MATULA_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor din umbră:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Includerea subsidiarității subnaționale în dreptul comunitar
prin Tratatul de reformă pentru politicile unde statele au
competențe comune permite în prezent autorităților
teritoriale să se implice într-o mai mare măsură în procesul
de luare a deciziilor atât în etapa de elaborare, cât și în cea
de aplicare a politicilor, în calitate de parteneri cu drepturi
depline de participare la realizarea obiectivelor comunitare.

1.

RAPORT referitor la
buna guvernanță în
materie de politică
regională a UE:
procedurile de
asistență și control
ale Comisiei
Europene- Raportor
din umbră

O aplicare eficace depinde într-o foarte mare măsură de
modul de elaborare a politicilor; implicarea autorităților
locale sau regionale încă din această etapă, întrucât acestea
cunosc cel mai bine nevoile teritoriului și populației lor,
reprezintă o garanție a obținerii unor rezultate mai bune
într-o etapă ulterioară.

Nelegislativ

Raportul Curții de Conturi din 2006 a demonstrat că
sistemele în vigoare de control al politicii de coeziune nu
erau suficient de eficiente, având o rată de eroare de 12%
în ceea ce privește cheltuielile rambursate. Raportul din
2008 a confirmat aceste date, indicând că 11% din fonduri
au fost rambursate în mod eronat.
Normele prea complexe de reglementare a fondurilor
structurale sunt parțial responsabile pentru aceste erori.
Având în vedere numeroșii actori implicați, sistemul
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gestionării comune care este caracteristic politicii de
coeziune implică un grad ridicat de complexitate în ceea ce
privește interpretarea și aplicarea acestor norme. Aceasta
este într-adevăr valoarea adăugată a fondurilor structurale,
însă, în același timp, generează un risc de eroare mai
ridicat.

COMUNICAREA ON-LINE
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.matulaiosif.ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: https://www.facebook.com/matula.iosif
Twitter: https://twitter.com/MatulaMEP
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website: http://www.matulaiosif.ro/
Domnul Iosif Matula face public pe site-ul domniei sale informații cu privire la activitatea de
europarlamentar, opinii pe subiecte de politică europeană, dar și națională.
Articolele despre Parlamentul European cuprind detalii despre activitatea din comisiile de specialitate
din care MEP face parte, rapoartele și moțiunile de rezoluție susținute, explicații și poziții la vot asumate,
intervenții în plen. Domnul Matula informează utilizatorii online despre propunerea de rezoluție
referitoare la o strategie europeană pentru regiunea Dunării, despre raportul pentru promovarea unei
strategii europene în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în
viitor, despre proiectul de aviz referitor la reindustrializarea Europei în vederea promovării
competitivității și a durabilității s.a.
Pe site se regăsesc trei rapoarte de activitate pentru intervalele: iulie 2009-iulie 2010, septembrie 2010iulie 2011, ianuarie-decembrie 2013. Acestea sunt ușor de urmărit, conțin statistica prezenței la vot și
activitățile MEP din cadrul plenului, a comisiilor și delegațiilor și activitățile desfășurate în țară. Există de
asemenea și informații privind întalnirile cu cetățenii și un Jurnal de campanie din iunie 2009.
Eurodeputatul postează fotografii de la evenimentele la care participă și înregistrări audio/video de la
emisiuni sau cu declarațiile din plen.
Postările sunt frecvente, există arhive organizate pe ani. Limba utilizată este în general limba română,
dar se regăsesc și articole traduse în limba engleză. Site-ul conține o aplicație numită „Spune-ți părerea”
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în care MEP adresează întrebări deschise, iar cetățenii au posibilitatea de a răspunde și de a trimite
mesaje europarlamentarului.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/matula.iosif
Pe facebook europarlamentarul Iosif Matula postează despre politica europeană și activitatea domniei
sale în PE, dar și despre politica națională. Articolele ilustrează pozițiile domniei sale cu privire la
evenimentele cu impact asupra contextului național.
Sunt postate fotografii de la evenimentele la care participă: evenimente politice, sportive, culturale dar
și din viața privată.
Frecvența postărilor este rară, dar din decembrie 2013 se poate constata intensificarea activității de
publicare pe facebook. Cetățenilor li se răspunde la întrebări/comentarii. Limba utilizată este limba
română.

3. Twitter: https://twitter.com/MatulaMEP
Există contul de twitter, dar nu conține informații relevante pentru activitatea de europarlamentar.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul Iosif Matula a publicat pe parcursul mandatului de europarlamentar o serie de 3 rapoarte de
activitate. Recomandăm integrarea acestora într-un singur document structurat pe activitățile
desfășurate, pentru a facilita informația către utilizatorul on-line.
Totodată, considerăm utilă complementarizarea comunicării pe internet prin intermediul mai multor
conturi de tip social media și utilizarea unor canale de distribuire pe internet a materialelor video care
ilustrează activitatea domniei sale.
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Rareş-Lucian Niculescu

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabică

Membru

3.

Comisia pentru pescuit (PECH)

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 2
Raportor de aviz din umbră: 1
Rapoarte amendate: 102

Raportul pe care domnul Rareș Niculescu a fost desemnat raportor principal a fost legiferat prin
procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial mai ridicat decât
în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea legislativă trimisă de
către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39714/RARES-LUCIAN_NICULESCU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
850/98 al Consiliului
pentru conservarea
resurselor de pescuit prin
măsuri tehnice de
protecție a puietului de
organisme marine

Brief al raportului
Comisia propune să fie împuternicită să adopte acte
delegate privind împărțirea regiunilor în zone geografice,
normele privind utilizarea combinațiilor de ochiuri de
plase cu dimensiuni diferite, normele de obținere a
procentului de specii-țintă capturate de mai multe nave
de pescuit pentru a se asigura că toate navele implicate în
operațiunea de pescuit respectă astfel de compoziții ale
capturilor, normele privind descrierile tehnice și metoda
de utilizare a dispozitivelor autorizate care pot fi atașate
plasei de pescuit și care nu obstrucționează sau nu
diminuează deschiderea efectivă a ochiurilor plasei.

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Legislativcodecizie

Comisia propune să i se confere competențe de executare
privind normele tehnice de măsurare a dimensiunii
ochiurilor de plasă, a plaselor cu ochiuri pătrate și a
grosimii firului împletiturii și măsurile temporare atunci
când conservarea stocurilor de organisme marine impune
o intervenție imediată.
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Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
812/2004 al Consiliului de
stabilire a unor măsuri
privind capturile
accidentale de cetacee în
activitățile de pescuit și
de modificare a
Regulamentului (CE) nr.
88/98 – Raportor din
umbră

2.

Raportorul este de acord, în general, cu propunerea
Comisiei, în care se recomandă utilizarea:
· actelor delegate pentru a adapta condițiile și
specificațiile tehnice privind utilizarea dispozitivelor
acustice de intimidare;
· actelor de punere în aplicare privind procedura și
formatul aferente obligațiilor de raportare ale statelor
membre.

Legislativcodecizie

Cu toate acestea, raportorul sugerează să se specifice o
definiție mai strictă a condițiilor în care Comisia poate
adopta acte delegate.

COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.raresniculescu.ro
Blog: http://www.raresniculescu.ro/blog/?cat=13 incorporat în site
Facebook: https://www.facebook.com/rares.niculescu.9?fref=ts
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1.Website și blog: http://www.raresniculescu.ro
Pe site-ul domnului Rareș Niculescu se pot regăsi obiectivele pe care domnia sa și le-a propus pentru
mandatul de europarlamentar 2009-2014: reprezentarea demnă a cetățenilor români în Parlamentul
European, promovarea intereselor României, sprijinirea agriculturii românești, informarea permanentă
și susținută a cetățenilor români cu privire la oportunitățile de finanțare europeană îndeosebi în
domeniul agriculturii.
Eurodeputatul publică pe site informații privind activitatea domniei sale în PE: opinii care vizează
politicile europene și naționale, rapoartele susținute și asumate, intervenții în plen, corespondența
deschisă și întâlniri cu o serie de actori sociali din domeniul său de expertiză.
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Printre subiectele abordate se numără raportul privind conservarea resurselor de pescuit prin măsuri
tehnice de protecție a puietului maritim, raportul cu privire la capturile accidentale de cetacee în
activitățile de pescuit, raportul privind acțiunile de informare și promovare a produselor agricole pe
piața internă și în țările terțe. Totodată, domnul Niculescu oferă detalii cu privire la avizele: Europa destinația turistică favorită la nivel mondial, protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în
UE. Europarlamentarul prezintă date referitoare la calitatea domniei sale de raportor din umbră pe
dosarul privind fondul european de ajustare la globalzare.
Cu privire la întâlnirile cu partenerii sociali și întâlnirile de lucru, eurodeputatul informează cetățenii. Ca
exemplu publică despre întâlnirea cu secretarul general al grupului Carrefour, despre intâlnirea cu
președintele crescătorilor europeni de ovine.
Există pe site un raport de activitate privind activitatea europarlamentară din 2009-2013 și proiecte
propuse pentru 2014-2020.
Este bine structurat, comprehensiv și ușor de urmărit: http://www.raresniculescu.ro/blog/?p=933.
Rareș Niculescu publică foarte frecvent articole și materiale audio-video cu înregistrări ale intervențiilor
din plen ori de la emisiuni TV. Site-ul permite interacțiunea directă cu cetățenii. Comentariile postate
pot fi vizualizate de către utilizatori. Limba utilizată pe site este limba română. Există trimitere către
canalul de social media Youtube (unde pe o serie de conturi care nu aparțin MEP se regăsesc
videoclipuri reprezentative pentur activitatea domnului Niculescu din PE) și Linkedin.

2.Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/rares.niculescu.9?fref=ts
Pe contul de facebook europarlamentarul postează informații referitoare la politica europeană, politica
românească și activitatea domniei sale în PE.
Pe tematică europeană tema centrală este reprezentată de Politica Agricolă Comună, subvenții agricole,
fonduri nerambursabile. Pe subiectul raportului pe subvenții agricole menționează depunerea de
amendamente și implicare susținută în conturarea acestui dosar legislativ.
Pentru evenimentele la care participă, domnul Niculescu publică doar fotografii. Cetățenilor li se
răspunde la întrebări sau comentarii. Limbile utilizate sunt limba română și limba engleză.
Eurodeputatul postează foarte rar: în 2010 a avut doar trei postări, în 2011 a fost inactiv, în 2012 a fost
activ în a doua jumătate a anului, iar în 2013 sunt doar 4 postări în prima și în ultima lună. Se observă o
creștere a activității din ianuarie 2014.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Rareș Niculescu are o prezență activă în mediul online.
Considerăm utilă folosirea activă a canalelor de social media și new media pentru comunicarea on-line
cu cetățenii.
Salutăm publicarea pe website a raportuluide activitate pentru perioada 2009-2013, dar recomandăm
actualizarea acestuia și cu date aferente anului 2014.
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Theodor Dumitru Stolojan

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

Șeful delegației
PD-L în cadrul PPE

2.

Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON)

Vicepreședinte

3.

Delegaţia pentru relaţiile cu Elveţia şi Norvegia, la Comisia
parlamentară mixtă UE-Islanda şi la Comisia parlamentară mixtă a Membru
Spaţiului Economic European (SEE)

4.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru

5.

Comisia pentru bugete (BUDG)

Membru supleant

6.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din America Centrală

Membru supleant

7.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 4
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 2
Raportor de aviz din umbră: 2
Rapoarte amendate: 26

Două dintre cele 4 rapoarte asumate ca raportor principal de către domnul Theodor Stolojan au fost
legiferate prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial
mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea
legislativă trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39721/THEODOR+DUMITRU_STOLOJAN_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor de fond:

Nr

1.

Titlul raportului

Brief al raportului

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului de
instituire a unui
program al Uniunii
de sprijinire a
activităților specifice
din domeniul
raportării financiare
și al auditului pentru
perioada 2014-2020

În 2009, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un
program comunitar de sprijinire a activităților specifice în
domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al
auditului, potrivit căruia ar trebui să se prevadă fonduri
suficiente printr-o contribuție comunitară pentru buna
funcționare a comitetelor de supraveghetori și pentru
elaborarea de standarde internaționale de contabilitate și
audit. Scopul acestei propuneri de regulament este să se
reînnoiască respectivul program pentru următorul cadru
financiar (2014-2020), ceea ce va permite să se realizeze
contribuții directe din bugetul Uniunii la finanțarea
beneficiarilor programului în următoarea perioadă de
programare. Cofinanțarea din partea Uniunii asigură faptul că
beneficiarii vor fi în măsură să își îndeplinească misiunea de
interes public într-un mod independent și eficace, deoarece vor
beneficia de finanțare clară, stabilă, diversificată, previzibilă și
adecvată. Prin urmare, aceștia se vor putea baza pe
competențele de specialitate necesare atunci când vor procesa
informațiile pentru elaborarea unor standarde de calitate.

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Legislativcodecizie
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2.

Raport referitor la
propunerea de
directivă a
Parlamentului
European și a
Consiliului de
modificare a
Directivelor
98/78/CE,
2002/87/CE și
2006/48/CE în ceea
ce privește
supravegherea
suplimentară a
entităților financiare
care aparțin unui
conglomerat
financiar

Comisia intenționează să îmbunătățească supravegherea
suplimentară a entităților financiare care aparțin unui
conglomerat financiar pe baza unui plan în două etape. Într-o
primă etapă, Comisia a adoptat o propunere de directivă de
modificare a directivelor privind supravegherea suplimentară,
abordând aspectul tehnic cel mai urgent pe baza unei revizuiri
limitate a directivelor existente și face obiectul prezentului
raport. În a doua etapă, Comisia preconizează să demareze o
revizuire mai în profunzime, în contextul evoluțiilor legate de
supravegherea suplimentară.
Scopul propunerii Comisiei este de a oferi o soluție „de
moment” pentru o situație care a devenit mai problematică în
cursul crizei financiare, dar care este cunoscută de aproape un
deceniu. Ar fi util ca autoritățile de supraveghere să poată
supraveghea holdingurile financiare mixte la fel ca în cazul
holdingurilor financiare (sectorul bancar) și al holdingurilor de
asigurare (sectorul asigurărilor).

Legislativcodecizie

COMUNICAREA ON-LINE:
1. Website: http://www.stolojan.eu
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/theodor.stolojan.9?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/theodor.stolojan?ref=stream&hc_location=timeline
4. Twitter: https://twitter.com/TheodorStolojan
5. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeSA3zVKAR05ppwAF6FvF8Q/videos

1. Website: http://www.stolojan.eu
Prin intermediul website-ului domnul Theodor Stolojan prezintă activitatea domniei sale din cadrul
Parlamentului European și exprimă opinii cu privire la dinamica politică de la nivel european și național.
Cetățeanul este informat despre activitatea europarlamentarului din comisiile de specialitate din care
face parte și din plen. Astfel, se pot regăsi date despre rapoartele europarlamentarului (de exemplu:
proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al PE și al Consiliului de instituire a unui
program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului
pentru perioada 2014-2020), avizele și amendamentele depuse de către acesta și direcționări către site-
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ul Parlamentului European. Theodor Stolojan publică totodată și o serie de explicații privind voturile
domniei sale din plenul european.
În 2012 deputatul a publicat un raport de activitate pentru intervalul 2009-2011.
Pe site sunt prezentate detalii privind evenimentele și vizitele de lucru efectuate, alături de care sunt
postate fotografii și materiale video.
Cetățenii pot intra în contact cu domnul Stolojan prin completarea unui formular prezent pe site la
secțiunea Contact. Domnia sa a publicat frecvent informații pe site pe toata durata mandatului.
Postările sunt efectuate în limba română, foarte puțin sunt în limba engleză.
Theodor Stolojan face trimitere către contul său de Facebook, Twitter și Youtube.

2.Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/theodor.stolojan.9?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/theodor.stolojan?ref=stream&hc_location=timeline
Postările de pe aceste conturi fac referire la politica europeană și politica românească.
Europarlamentarul publică informații pe subiecte economice, date despre proiectele pe care a fost
numit raportor cum ar fi exemplul programului FISCALIS 2014-2020. Totodată există postări și materiale
foto-video de la evenimentele la care acesta participă și le anunță pe cele viitoare.
Postările sunt realizate în limba română. Cetățenilor nu li se răspunde la întrebări/ comentarii.
Publică informații frecvent în perioada de pre-alegeri (din ian 2014 până în prezent).
Theodor Stolojan menționează că pagina de friends este personală și îndeamnă prietenii să urmarească
fanpage-ul pentru activitatea europarlamentară.

3. Twitter: https://twitter.com/TheodorStolojan
Pe canalul de twitter există doar o referință directă către profilul europarlamentarului pe rețeaua
Linkedin.

4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeSA3zVKAR05ppwAF6FvF8Q/videos
Pe acest canal se regăsesc înregistrări video cu intervențiile europarlamentarului din plen. Sunt în limba
română.
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A postat foarte frecvent din mai 2013 până la jumătatea lunii iunie 2013, contul fiind înregistrat în
septembrie 2012.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Theodor Stolojan înregistrează o prezență activă în mediul online. În opinia
noastră aceasta ar putea fi îmbunătățită prin:
1) Crearea unui blog de prezentare a activității europarlamentare și utilizarea activă a canalelor de social
media.
4) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate actualizat aferent mandatului 2009-2014.
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Traian Ungureanu

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Vicepreședinte

2.

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL)

Membru

3.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru

4.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru supleant

5.

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI)

Membru supleant

6.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină

Membru supleant

141

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM

ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 2
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 4
Raportor de aviz din umbră: 2
Rapoarte amendate: 50

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96835/TRAIAN_UNGUREANU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

RAPORT referitor la
promovarea
mobilității
lucrătorilor în cadrul
Uniunii Europene

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Chestiunea migrației forței de muncă în cadrul UE a fost
percepută, vreme îndelungată, ca fiind o problemă de natură să
creeze dezechilibre la nivel național sub aspectul deficitului de
forță de muncă, precum și al negocierii colective și al salariilor în
țările gazdă. Cu toate că noțiunea de „liberă circulație a
lucrătorilor” este prezentă în tratate ca o garanție pentru
realizarea pieței unice și pentru consolidarea unei identități
europene autentice, statele membre beneficiază de dreptul de a
menține restricții provizorii pentru unele perioade de tranziție în
ceea ce privește deschiderea pieței forței de muncă pentru noile
state membre.
Întrucât schimbarea locului de muncă și a țării nu se reflectă numai
asupra dispozițiilor politicilor din domeniul ocupării forței de
muncă, primele acțiuni necesare sunt: o convergență cu alte
politici și strategii existente, pentru a facilita tranziția lucrătorilor
către statul gazdă. Acțiunile propuse în raport includ măsurile
întreprinse în domenii precum realizarea pieței interne,
coordonarea sistemelor de securitate socială, dreptul la pensie
suplimentară, protecția lucrătorilor, educația și formarea
profesională, cerințele lingvistice, măsurile fiscale, cum ar fi cele
destinate evitării dublei impuneri, și politicile de combatere a
discriminării.

Nelegislativ

Principalul mesaj al raportului este că, atât timp cât nu se
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înregistrează efecte negative produse de mobilitatea forței de
muncă, în special după valurile de integrare din 2004 și 2007, nu
există nicio logică socio-economică de a menține restricțiile de
intrare pe o nouă piață a muncii, cu precădere în cazul cetățenilor
români și bulgari. Pentru a funcționa la nivelul așteptat în ceea ce
privește bunăstarea și progresul, politicile naționale ar trebui
apropiate mai mult de strategiile europene.
În primul rând, este necesară o actualizare a evaluării acțiunii UE în
regiunea Mării Negre. Analiza situației actuale scoate în evidență,
la o primă privire, lipsa unei imagini de ansamblu clare și de
actualitate asupra stadiului implementării Sinergiei Mării Negre.
Ca principale merite ale Sinergiei Mării Negre, se pot identifica
recunoașterea regiunii Mării Negre ca regiune importantă strategic
pentru UE și recunoașterea necesității unei implicări mai
pronunțate a UE în zonă. În perioada 2007-2008, aceasta a asigurat
și luarea în considerare la nivel înalt în UE a chestiunii, precum și
un impuls politic pentru lansarea și realizarea inițiativei respective
a UE în regiunea Mării Negre.
2.

RAPORT referitor la
o strategie UE pentru
Marea Neagră

Strategia UE pentru regiunea Mării Negre ar trebui să creeze un
cadru de politică mai puternic și să crească implicarea UE în
regiunea Mării Negre. Strategia trebuie să asigure o abordare
integrată a UE cu privire la regiunea Mării Negre. Ar trebui, de
asemenea, să prevadă elaborarea unui plan de acțiune, cu
obiective clare, acțiuni prioritare, repere și inițiative proeminente.

Nelegislativ

Raportorul consideră că principalele obiective ale Strategiei pentru
Marea Neagră ar trebui să consiste în edificarea unui spațiu al
păcii, stabilității și prosperității în regiunea Mării Negre, precum și
în asigurarea securității energetice a UE. În consecință, securitatea,
buna guvernanță, energia, transportul, mediul și dezvoltarea socioeconomică și umană sunt acțiuni prioritare.
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COMUNICAREA ON-LINE:
1. Website: nu are sau nu a putut fi localizat
2. Blog: http://traianungureanu-tru.blogspot.ro
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/traian.ungureanu
Pagină de fani: https://www.facebook.com/traian.ung
4. Twitter: https://twitter.com/TraianUngureanu
5. Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1.Blog: http://traianungureanu-tru.blogspot.ro
Domnul Ungureanu utilizează acest canal de comunicare pentru a exprima opiniile domniei sale pe
subiecte naționale, dar și de politică europeană. Informațiile privind activitatea din Parlamentul
European sunt însă succinte. Amintește în doar câteva posturi despre dosarele la care lucrează, iar în
septembrie 2009 într-o listă de 3 puncte prezintă contribuția sa la activitatea Parlamentului European.
Blog-ul permite interacțiunea directă cu cetățenii, însă postează rar - ultima postare este din luna iunie
2013. Limba utilizată este limba română.

2.Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/traian.ungureanu
Pagină de fani: https://www.facebook.com/traian.ung
Europarlamentarul utilizează conturile de pe rețeaua de socializare pentru a face publice opiniile
domniei sale asupra evenimentelor politice din România și de la nivel european.
Referitor la activitatea în PE, publică despre activitățile de inițiere și susținere a moțiunilor de rezoluție,
adresarea de întrebări și interpelări.
Totodată, Traian Ungureanu publică știri însoțite de materiale foto și video cu privire la evenimentele și
emisiunile la care participă.
Frecvența postărilor a fost una redusă, dar din februarie 2014 europarlamentarul postează mai des pe
acest cont de socializare. Se constată că nu le răspunde la întrebări sau comentarii cetățenilor. Limbile
utilizate sunt limba română și limba engleză.
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3. Twitter: https://twitter.com/TraianUngureanu
Pe contul de twitter frecvența postărilor este una medie (a fost activ din iulie 2012 până în iunie 2013,
apoi a postat foarte rar, urmând ca din decembrie 2013 să înceapă să posteze săptămânal).
Europarlamentarul comunică pe acest canal știri despre evenimentele și emisiunile la care participă. Se
utilizează atât limba română, cât și limba engleză.
Există direcționare către contul de facebook.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Traian Ungureanu este prezent mediul online. În vederea îmbunătățirea
comunicării cu cetățenii recomandăm:
1) Crearea unei pagini de internet – website pentru prezentarea activității desfășurate în cadrul
Parlamentului European.
2) Sistematizarea și organizarea informației pe website și blog cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partenerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
3) Utilizarea activă a canalelor de comunicare tip social media.
4) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate aferent mandatului 2009-2014.
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Delegația Partidului Mişcarea Populară (PMP)

Cristian Dan Preda

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea
Membru
Maghrebului Arab

3.

Comisia pentru dezvoltare (DEVE)

Membru supleant

4.

Comisia pentru petiţii (PETI)

Membru supleant

5.

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI)

Membru supleant

6.

Delegaţia la Comisia parlamentară Cariforum-UE

Membru supleant

7.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant

8.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: domnul eurodeputat Cristian Preda a demisionat la începutul anul 2014 din Partidul Democrat
Liberal (PD-L) și s-a afiliat Partidului Mișcarea Populară (PMP), pe listele căruia va candida la alegerile
europarlamentare din luna mai 2014.
1. Raportor de fond: 1
2. Raportor de aviz: 7
3. Raportor de fond din umbră: 10
4. Raportor de aviz din umbră: 9
5. Rapoarte amendate: 118
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96838/CRISTIAN+DAN_PREDA_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

RAPORT referitor la
al patrulea Forum la
nivel înalt privind
eficacitatea
ajutorului

Brief al raportului
Un ajutor eficient din partea UE presupune să li se permită
țărilor sărace să mobilizeze venituri interne. În consecință,
îndeamnă încă o dată UE să pună pe primul plan lupta
împotriva paradisurilor fiscale și a evaziunii fiscale,
promovând totodată sursele alternative de finanțare pentru
dezvoltare, și anume prin crearea unei taxe pe tranzacțiile
financiare. De asemenea, îndeamnă UE să ofere țărilor în
curs de dezvoltare o asistență sporită în reformele fiscale cu
scopul de a susține sisteme fiscale eficiente, eficace,
echitabile și durabile, care ar trebui să conducă la reducerea
sărăciei și a dependenței de ajutoare.

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Nelegislativ

În cadrul raportului se reamintește că ajutorul pentru
dezvoltare nu este suficient pentru a eradica sărăcia și că
acesta ar trebui să abordeze mai degrabă cauzele decât
simptomele sărăciei. Se insistă asupra necesității unui
ajutor mai eficient, inclus într-un proces de dezvoltare care
urmărește crearea, în țările beneficiare, a unor economii
puternice și ecologice în care accesul la serviciile sociale de
bază să fie garantat pentru toți cetățenii și reducerea, în
timp, a dependenței de ajutor; subliniază în acest sens
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importanța unui climat care favorizează crearea de locuri de
muncă decente, dezvoltarea întreprinderilor și a inovării în
țările beneficiare.

2.

RECOMANDARE
ADRESATĂ
CONSILIULUI,
COMISIEI ȘI
SERVICIULUI
EUROPEAN DE
ACȚIUNE EXTERNĂ
referitoare la rolul
radiodifuziunii în
promovarea UE și a
valorilor saleRaportor din umbră

3.

Raport referitor la
corupția din sectorul
public și sectorul
privat: impactul
asupra drepturilor
omului în țările
terțe- Raportor din
umbră

Prin raport se dorește crearea unei strategii coerente și
substanțială a UE privind radiodifuziunea în contextul
relațiilor externe ale acesteia, promovând astfel libertatea
de exprimare și pluralismul mass-mediei și susținând și
consolidând democrația și drepturile omului în Europa și în
țările terțe. Această strategie privind radiodifuziunea poate
deveni un instrument integrat al PESC.
Finanțarea UE provenită din ajutoare externe ar trebui să se
orienteze și către serviciile de radiodifuziune care respectă
și acționează deja în conformitate cu cele mai înalte
standarde de independență, exactitate și echilibru
jurnalistic și care promovează valorile UE, precum și către
proiectele care ar permite serviciilor de radiodifuziune care
sunt în urmă în ceea ce privește independența, exactitatea
și durabilitatea să ajungă la aceste standarde, ținând seama
de faptul că evaluarea performanței după criterii
măsurabile ar trebui să fie o precondiție pentru acordarea
oricărei alte finanțări.
În raport, se arată că UE poate deveni un lider credibil și
influent în lupta împotriva corupției numai dacă abordează
într-un mod corespunzător problemele crimei organizate,
corupției și spălării de bani pe teritoriul propriu.
Identificarea de către Comisie a zonelor vulnerabile în fața
corupției din statele membre va ajuta la intensificarea
eforturilor anticorupție, va facilita schimbul de bune
practici, va puncta tendințele UE și va stimula învățarea
inter pares și respectarea în mai mare măsură a
angajamentelor UE și a celor internaționale. Raportorul
invită Comisia să prezinte inițiative privind politicile UE în
domeniul anticorupției, cum ar fi un plan de acțiune al UE
împotriva corupției.

Nelegislativ

Nelegislativ
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COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://cristianpreda.ro
2. Blog: încorporat în site
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/cpreda?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/pages/Cristian-Preda/118374904896090
4. Twitter: https://twitter.com/CDPreda
5. Youtube: https://www.youtube.com/user/admincpreda/feed

1.Website: http://cristianpreda.ro
Website-ul domnului Cristian Preda este actualizat și cuprinde informații despre activitatea domniei sale
în cadrul Parlamentului European, precum şi opinii ale eurodeputatului cu privire la teme de politică
naţională și europeană.
Domnul Cristian Preda a postat pe site-ul propriu bilanţul activităţilor desfăşurate în perioada 2009 –
martie 2014 (http://cristianpreda.ro/wp-content/uploads/2014/03/PREDA-activitate-%C3%AEn-PE2009-martie-2014-1.pdf) în care sunt prezentate succint: calitatea de raportor a domnului Cristian Preda
pe o serie de dosare, propunerile de rezoluție, intervențiile și solicitările adresate în plenul
Parlamentului European.
Activitatea europarlamentarului ca raportor este evidențiată în articolele de pe site și în bilanțul
activităților. Astfel, domnul Cristian Preda a obținut calitatea de raportor de fond, raportor de opinie și
raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate în cadrul Parlamentului European. Printre cele
mai importante rezultate obținute de domnia sa, remarcăm adoptarea Raportului de țară pentru 2012
privind Islanda și perspectivele post-electorale și a Raportului referitor la al patrulea Forum la nivel înalt
privind eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare de către Parlamentul European.
Totodată, sunt prezentate informații cu privire la o serie de avize susținute în plenul Parlamentului
European de către domnul Cristian Preda, precum: avizul referitor la propunerea de regulament a
Parlamentului European și Consiliului de instituire a Instrumentului de stabilitate, avizul referitor la
integrarea migranților, efectele asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității
sociale și avizul referitor la aspectele instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Domnul Cristian Preda postează pe site informații succinte cu privire la o serie de întâlniri cu
reprezentanți ai partenerilor sociali, cetățeni sau evenimente publice la care domnia sa participă.
Există trimitere către conturile de Youtube și Facebook iar limbile în care publică sunt: română, engleză,
franceză. Informează cu privire la nominalizarea domniei sale pentru MEP Awards la categoria
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Dezvoltare, pentru activitatea sa din cadrul Parlamentului European. Pe site-ul său are o categorie
numită “La PE” unde articolele sunt numerotate iar subiectele sunt aferente politicii europene.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt vizibile și pentru public. De asemenea, vizitatorii site-ului au
posibilitatea de a scrie comentarii.
Pe site, la secțiunile Interviuri și Galerie video/foto se regăsesc apariții în presa românească, materiale
audio-video și fotografii de la evenimente.
De menționat că postările pe site sunt efectuate doar în limba română.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/cpreda?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/pages/Cristian-Preda/118374904896090
Europarlamentarul Cristian Preda publică foarte frecvent pe platforma Facebook. Există pe paginile sale
informaţii despre: cariera politică, deciziile care se iau în cadrul Uniunii Europene, situaţia politicii
româneşti şi despre activitatea domniei sale de europarlamentar.
Domnul Preda oferă cititorilor online detalii cu privire la rapoartele domniei sale și despre rezoluțiile
asumate. La sfârşitul anului 2013, distribuie un link către site-ul său unde prezintă un scurt bilanţ al
activităţii sale în Parlamentul European: http://cristianpreda.ro/2013/11/27/ce-am-facut-in-ultimii-4ani-si-4-luni/
Eurodeputatul publică, fără a avea însă o frecvență regulată, poziționările la vot și explicații privind
modalitatea în care a votat. De asemenea, precizează despre întâlnirile de lucru, evenimentele sau
emisiunile la care participă. Le răspunde cetăţenilor atât pe platforma Facebook, cât şi cu ocazia
interviurilor.

3.Twitter: https://twitter.com/CDPreda
Contul eurodeputatului Cristian Preda a fost deschis in 3.11.2013, frecvenţa tweet-urilor intensificânduse începând cu anul 2014. Pe acest cont, domnia sa publică atât informaţii privind emisiunile unde va
oferi interviuri cât şi anunţuri referitoare la evenimentele la care va participa.

4. Youtube: https://www.youtube.com/user/admincpreda/feed
Pe acest canal de youtube sunt încărcate doar 3 videoclipuri care prezintă intervențiile domnului
Cristian Preda în cadrul unor emisiuni TV sau evenimente.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Cristian Preda are o prezență considerabilă și activă în mediul on-line.
Se poate afirma că domnul Cristian Preda și-a îmbunătățit și adaptat comunicarea în mediul on-line,
comparativ cu precedentele cercetări privind activitatea europarlamentarilor desfășurate de către
Institutul Qvorum. Remarcăm prezența susținută pe rețeaua de socializare Facebook.
Recomandările echipei noastre constau în:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Complementarizarea comunicării prin utilizarea activă a canalelor de social media care permit
încărcarea de materiale audio-video pentru ilustrarea activității de europarlamentar
Salutăm publicarea pe pagina web și pe contul de facebook a raportului de activitate pentru perioada
2009-2014.
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Delegaţia Partidului Național Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD)

Sebastian Valentin Bodu

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru afaceri juridice (JURI)

Vicepreședinte

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada

Membru

3.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: Domnul eurodeputat Sebastian Bodu a demisionat la finalul lunii martie din Partidul Democrat
Liberal (PDL) și s-a înscris în Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat (PNȚCD), pe listele cărui va
candida la alegerile europarlamentare.
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 5
Raportor de fond din umbră: 4
Raportor de aviz din umbră: 9
Rapoarte amendate: 51

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39722/SEBASTIAN+VALENTIN_BODU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

2.

Titlul raportului

RAPORT referitor la
un cadru de
guvernanță
corporativă pentru
întreprinderile
europene

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului

Brief al raportului
În raport se subliniază importanța constituirii în UE a unui
sector corporativ mai transparent, mai stabil, mai sigur și mai
responsabil, cu o mai bună guvernanță corporativă. PE
consideră că sectorul corporativ ar trebui să fie în măsură să se
ocupe de probleme de ordin social, etic și de mediu în cadrul
practicilor sale și să-și demonstreze responsabilitățile atât față
de angajați și acționari, cât și față de societate în general,
asigurând, totodată, performanțe economice mai bune și
crearea de locuri de muncă acceptabile.
Consideră că inițiativele în domeniul guvernanței corporative ar
trebui lansate în paralel cu inițiativele privind responsabilitatea
socială corporativă propuse de Comisie. Responsabilitatea
socială corporativă, împreună cu guvernanța corporativă, ar
putea ajuta la stabilirea unor legături mai strânse între
întreprinderi și mediul social în care acestea se dezvoltă și
funcționează.
La elaborarea propunerii de regulament, s-a ținut cont în mod
corespunzător de problemele legate de îmbunătățirea calității
serviciilor de audit, de creșterea concurenței pe piața de audit
și de armonizarea standardelor de practică în întreaga UE. Cu

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)
Nelegislativ

Legislativcodecizie
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European și al
Consiliului privind
cerințele specifice
referitoare la auditul
statutar al entităților
de interes public –
Raportor din umbră

toate acestea, s-a acordat atenție și costurilor pe care le
presupune acest lucru pentru întreprinderi și investitori, pentru
utilizatorii de servicii de audit, considerându-se extrem de
importantă realizarea unui echilibru între costurile și beneficiile
implementării, deoarece întreprinderile fac față cu greu
actualei situației economice dificile.
Raportul de audit și funcția de audit sunt esențiale pentru
încrederea investitorilor și a publicului larg; prin urmare,
raportoarea, pentru a îmbunătăți calitatea auditului în întreaga
UE, propune o publicare mai detaliată a deciziilor comitetului
de audit și a politicilor adoptate în consecință de întreprinderi
cu privire la furnizorii de servicii de audit și de servicii de altă
natură decât cele de audit, o procedură oficială de licitație
pentru aceste servicii, precum și îmbunătățirea dialogului
dintre societățile care auditează instituțiile financiare ce
prezintă un risc sistemic pentru sistemul financiar din UE și
autoritățile de reglementare și de supraveghere financiară.

COMUNICAREA ON-LINE:
6.
7.
8.
9.
10.

Website: nu are sau nu a putut fi localizat
Blog: http://sebastianbodu.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sbodu?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/sebastianbodu
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1.Blog: http://sebastianbodu.wordpress.com/
Domnul Sebastian Bodu postează pe blogul său articole de opinie cu privire la politica europeană și cea
națională.
Pentru activitatea din PE 2009-2014, eurodeputatul publică un raport de activitate care cuprinde
informații descriptive cu privire la rapoartele asumate în numele Parlamentului European, rapoartele din
umbră în numele grupului politic PPE, propunerile de rezoluții susținute, întrebările și interpelările
adresate și alte activități întreprinse.
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Totodată, în iunie 2010 domnul Bodu scrie un articol de opinie față de un raport de analiză a activității
europarlamentarilor
români
realizat
de
Institutul
Qvorum
(http://sebastianbodu.wordpress.com/2010/06/15/ce-face-europedupatii-in-parlamentul-european/),
articol în care explică pe înțelesul cetățenilor activitățile pe care un MEP le poate îndeplini.
Pe blog apar totodată și postări cu privire la întâlnirile de lucru ale europarlamentarului. Pentru
evenimentele la care participă publică fotografii. Prin intermediul blogului, cetățenii pot interacționa
direct cu domnul Bodu, acesta oferind răspunsuri pentru comentariile sau întrebările adresate.
Sunt utilizate limba română și limba engleză, iar frecvența postărilor a fost regulată pe toată perioada
mandatului.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/sbodu?fref=ts
Pe contul de facebook domnul Sebastian Bodu postează informații care fac referire la cariera politică a
dânsului, despre politica europeană și politica românească.
Privind activitatea din PE, eurodeputatul comunică despre rapoartele, moțiunile de rezoluție, opțiunile
de vot și opiniile politice ale domniei sale. Astfel, oferă detalii referitoare la calitatea dânsului de
raportor pe pachetul privind guvernanța corporatistă,
aprobarea în comisia juridică a unui
amendament prin care informațiile de la Registrele Comerțului din toate Statele Membre să poată fi
accesate și în limba engleză sa.
Europarlamentarul postează totodată și opinii politice de context național. Temele abordate sunt:
regimul de taxare din România, educația și mediul.
Europarlamentarul publică foarte frecvent și le răspunde la întrebări/comentarii cetățenilor, anunță
evenimentele sau emisiunile viitoare la care va participa. Sunt postate fotografii de la evenimentele la
care este invitat și de la evenimente culturale din interiorul PE. Nu publică înregistrări video/audio de la
emisiuni sau de la declarațiile din plen, dar redirecționează către alte site-uri unde sunt aceste
înregistrări disponibile.
Limbile utilizate sunt limba română și limba engleză.

3.Twitter: https://twitter.com/sebastianbodu
Eurodeputatul Sebastian Bodu utilizează foarte rar acest canal de comunicare. Posturile sale privesc
opțiunile politice și de vot exprimate în cadrul PE. Limba utilizată este limba română.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Echipa Institutului Qvorum constată o îmbunătățire seminificativă10 a comunicării și transparenței
activității domnului Sebastian Bodu în mediul online.
Recomandările noastre constau în:
1) Crearea unui website care să conțină informația sistematizată și organizată cu privire la voturile pe
rapoarte, avizele și amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât
cetățeanului să îi fie mai ușor să urmărească infomațiile.
2) Utilizarea canalelor de social media pentru publicarea de materiale video relevante pentru activitatea
de europarlamentar.
Salutăm publicarea pe blog a unui raport de activitate aferent mandatului 2009-2014.

10

Comparativ cu cele mai recente publicații ale Institutului Qvorum despre activitatea europarlamentarilor români
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Delegația Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR)

Csaba SÓGOR

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia
Membru
Naţiunilor din Asia de Sud-Est

3.

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL)

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 2
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 4
Raportor de aviz din umbră: 4
Rapoarte amendate: 45

Unul dintre cele 2 rapoarte asumate ca raportor principal de către domnul Csaba Sógor a fost legiferat
prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial mai ridicat
decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea legislativă
trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39724/CSABA_SOGOR_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului privind
statisticile
demografice
europene

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Această propunere urmărește reglementarea furnizării și a
armonizării datelor demografice din statele membre.
Aceasta presupune crearea unui cadru comun pentru
producerea sistematică a statisticilor demografice
europene, care să reglementeze colectarea, procesarea și
transmiterea statisticilor demografice, precum și ale datelor
statistice privind evenimentele de stare civilă.
Amendamentele vizează în primul rând rolul regiunilor în
acest proces, inclusiv cerința ca și statisticile demografice
regionale (dacă sunt disponibile) să fie transmise mai
departe către Eurostat, pentru a putea evidenția și
diferențele la nivel regional ale evoluțiilor demografice.
Întrucât frecvența și cantitatea datelor ce urmează a fi
transmise este neprecizată în text, ar trebui menționat
faptul că autoritățile în domeniul statisticilor nu pot fi
împovărate în mod nerezonabil din punct de vedere
financiar sau administrativ.

Legislativcodecizie
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2.

Raport referitor la
protecția socială
pentru toți, inclusiv
pentru lucrătorii care
desfășoară o
activitate
independentă –
Raportor din umbră

Politica de protecție socială ține de responsabilitatea
fiecărui stat membru, conform principiului subsidiarității.
Totuși, la nivelul UE, a fost instituită o metodă deschisă de
coordonare, proces voluntar de cooperare bazat pe
acceptarea unor obiective și indicatori comuni.
Dezvoltarea autoantreprenoriatului ridică un anumit număr
de probleme privind dreptul muncii și protecția socială a
lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă.
Sistemele tradiționale de securitate socială din Europa au
fost proiectate întotdeauna pentru protecția salariaților și
au fost parțial adaptate acesteia, fapt ce este încă valabil în
mare măsură. Prin urmare, ele sunt greu de adaptat
lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă.
Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă au
dreptul de a decide în mod liber să exercite o activitate
nesalariată, dar trebuie să fie informați cu privire la o
eventuală reducere a protecției lor sociale. Trebuie
observat faptul că există o problemă în continuă creștere în
ceea ce privește „falșii” lucrători care desfășoară o
activitate independentă, care sunt deseori obligați de către
angajatorul lor să lucreze în condiții mizere.

Nelegislativ

COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.sogorcsaba.eu/home/?l=ro
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/csaba.sogor.3?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/sogor.csaba.MEP
4. Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
5. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCf17xoEpJ-OYC7FvM81oqgQ/videos
https://www.youtube.com/user/sogortv/videos?view=0&flow=list
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1. Website-ul: http://www.sogorcsaba.eu/home/?l=ro

Prin intermediul site-ului eurodeputatul Sógor Csaba informează cetățenii atât în privința carierei sale
politice, a politicii europene și românești, precum și în privința activității sale parlamentare.
Website-ul conține informații referitoare la voturile, amendamentele, propunerile de rezoluție sau
rapoartele pe care europarlamentarul le-a susținut sau asumat în timpul mandatului său din Parlamentul
European. De menționat este postarea referitoare la calitatea de raportor din umbră a PPE pe raportul
”Statutul societății cooperative europene din punctul de vedere al participării lucrătorilor”.
Sunt menționate și detalii despre întâlnirile de lucru, evenimentele la care domnia sa participă la
Bruxelles sau în teritoriu. Deasemenea, eurodeputatul a acceptat patronajul mai multor concursuri
transfrontaliere destinate elevilor de liceu, cum ar fi Concursul Maghiar de Matematică din Bazinul
Carpatic desfăşurat la Satu Mare şi Conferinţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania (TUDEK)
de la Miercurea Ciuc.
Eurodeputatul își actualizează frecvent site-ul cu noi știri, menținând continuitatea de la începutul
mandatului din 2009. Ca observație generală, postările se fac în limba română, dar vizitatorii au
posibilitatea să acceseze un buton care le permite traducerea întregului site în limbile engleză, maghiară
și germană.
Site-ul conține și fotografii de la evenimentele la care eurodeputatul participă, alături de înregistrări
video din cadrul emisiunilor sau declarațiilor din plen. Nu lipsit de importanță este și faptul că website-ul
permite interacțiunea directă cu cetățenii. Din păcate, din cauza formatului care necesită moderarea
comentariilor înainte de publicare, nu s-a putut observa dacă domnul Sógor le răspunde sau nu
cetățenilor.
Pe site există trimiteri către contul de Facebook și Youtube.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/csaba.sogor.3?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/sogor.csaba.MEP
Pe acest canal de comunicare europarlamentarul postează despre activitatea desfășurată în cadrul PE.
Se poate constata o creștere a transmiterii de informații prin intermediul facebook din decembrie 2013,
când domnul Csaba a devenit mai activ. Domnia sa foloseşte limba maghiară preponderent şi uneori
limba engleză. Limba utilizată a constituit o barieră în a înțelege informațiile transmise de domnia sa.
Există video-uri şi fotografii de la întâlniri ale eurodeputatului cu cetăţeni.
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3.Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCf17xoEpJ-OYC7FvM81oqgQ/videos
https://www.youtube.com/user/sogortv/videos?view=0&flow=list
Există două conturi pe care cu clipuri ale eurodeputatului Sógor Csaba, pe ambele frecvenţa publicărilor
este rară din 2009 până în prezent. Clipurile sunt fie reportaje sau interviuri, fie prezintă întâlniri ale
eurodeputatului cu cetăţenii. Acestea fac referire la activitatea domniei sale de europarlamentar.
Se utilizează limba engleză și limba maghiară.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Sógor Csaba are o prezență activă în mediul online. În opinia noastră,
comunicarea ar putea fi îmbunătățită prin:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Crearea unui blog
3) Publicarea pe conturile de Facebook preponderent în limba română sau traducerea posturilor oferite
în alte limbi
4) Transmiterea informațiilor despre activitatea din Parlamentul European prin intermediul mai multor
canale de social media și new media.
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László TŐKÉS

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Biroul Parlamentului European

Vicepreședinte

2.

Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT)

Membru

3.

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI)

Coordonator politic
PPE

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia,
Membru
Muntenegru şi Kosovo

5.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru supleant

6.

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 1
Raportor de fond din umbră: 3
Raportor de aviz din umbră: 0
Rapoarte amendate: 41

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39726/LASZLO_TOKES_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Responsabilitatea pentru învățământul superior le revine
în primul rând statelor membre și instituțiilor de
învățământ superior. Acțiunile UE (cum ar fi bursele
Erasmus oferite studenților pentru a studia în străinătate)
suplimentează și coordonează eforturile statelor membre.
Spațiul european al învățământului superior (SEIS) și
Spațiul european de cercetare constituie cadrul pentru o
politică la nivelul UE privind învățământul superior.

1.

RAPORT referitor la
modernizarea
sistemelor de
învățământ superior din
Europa

Instituțiile de învățământ superior ar trebui să le ofere
oamenilor competențele și cunoștințele necesare pentru
piețele muncii de mâine. Așadar, este important să se
asigure că acele competențe care sunt predate sunt întradevăr relevante în raport cu realitățile pieței muncii și că
le permit absolvenților să obțină un loc de muncă într-un
domeniu pentru care i-au pregătit studiile lor.
Monitorizarea rezultatelor angajării absolvenților și
îmbunătățirea calității și a disponibilității datelor
comparative de la nivel internațional privind absolvenții,
astfel cum este propus de Comisie, vor ajuta instituțiile de
învățământ superior să își îndeplinească mai bine funcțiile
și să își adapteze programele la nevoile pieței muncii. Mai
mult, mediul de afaceri, inclusiv întreprinderile mici și
mijlocii, ar trebui să le spună în mod clar instituțiilor de
învățământ superior ce competențe caută la angajații lor.

Nelegislativ
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2.

RAPORT referitor la
limbile europene
amenințate de dispariție
și la diversitatea
lingvistică din Uniunea
Europeană – Raportor
din umbră

Raportul invită guvernele statelor membre să condamne
practicile care, prin discriminare lingvistică sau asimilare
forțată sau ascunsă, se îndreaptă împotriva folosirii limbii
materne și împotriva identității comunităților lingvistice
aflate în pericol, precum și împotriva instituțiilor culturale
din cadrul acestora. În cadrul raportului se consideră că o
politică de revitalizare lingvistică trebuie să se sprijine pe
planificarea unor acțiuni diversificate și coordonate, în
mai multe domenii, în special în învățământ (învățământul
preșcolar și primar fiind de real folos, împreună cu
instruirea părinților în limba respectivă), în administrație,
în programele mass-media (și cu posibilitatea de a înființa
și dezvolta posturi de radio și televiziune), în arte și în
toate formele de viață publică, implicând necesitatea
disponibilizării unor resurse pe termen lung. Prin acest
document se sugerează că se cuvin sprijinite elaborarea
unor astfel de programe, schimburile de bune practici
între comunitățile lingvistice și instituirea unor proceduri
de evaluare.

Nelegislativ

COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.tokeslaszlo.eu/
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de fani: https://www.facebook.com/pages/T%C5%91k%C3%A9sL%C3%A1szl%C3%B3-Sajt%C3%B3irod%C3%A1ja/184919038213287
4. Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
5. Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1.Website: http://www.tokeslaszlo.eu/
Website-ul prezintă puține informații despre activitatea domnului Lászlo Tőkés în Parlamentul European.
Pe site predomină poziții ale domnului eurodeputat cu privire la chestiuni de pe agenda internă, precum
și despre activități desfășurate de domnia sa pentru promovarea Regiunii Ardealului la nivel european.
Vizitatorii paginii de internet nu au posibilitatea de a adresa întrebări sau de a lăsa feed-back,
comunicarea prin intermediul site-ului fiind unidirecțională.
De menționat că postările pe site sunt efectuate în limba maghiară, engleză și română.
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2.
Facebook:
Pagină
de
fani:
https://www.facebook.com/pages/T%C5%91k%C3%A9sL%C3%A1szl%C3%B3-Sajt%C3%B3irod%C3%A1ja/184919038213287
Pe pagina de fani a europarlamentarului Lászlo Tőkés se constată o frecvenţă regulată a postărilor
începând cu luna octombrie 2013.
Majoritatea informaţiilor cu privire la activitatea domniei sale din cadrul Parlamentului European sunt
enunţate în limba maghiară. Postările existente în limba română se referă de obicei la acţiunile
eurodeputatului în raport cu situaţia minorităţilor maghiare pe teritoriul României.
Faptul că majoritatea postărilor sunt scrise în limba maghiară, a constituit un obstacol în a înţelege
informaţiile oferite de domnul Lászlo Tőkés pe fanpage-ul său.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul Lászlo Tőkés își poate îmbunătăți semnificativ comunicarea și transparența activităților domniei
sale din Parlamentul European prin:
1) Abordarea cu preponderență a subiectelor de tematică europeană pe website-ul domniei sale.
2) Utilizarea mai frecventă a limbii române
3) Permiterea interacțiunii directe pe site cu utilizatorul online prin crearea unei facilități de dialog cu
cetățeanul.
4) Crearea și utilizarea mai multor conturi pe canalele de social media și new media.
5) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate pentru mandatul 2009-2014.
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Iuliu Winkler

GRUP POLITIC:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru comerţ internaţional (INTA)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu India

Membru

3.

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI)

Membru supleant

4.

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

Membru supleant

5.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 7
Raportor de aviz: 3
Raportor de fond din umbră: 6
Raportor de aviz din umbră: 5
Rapoarte amendate: 38

Șase dintre cele 7 rapoarte asumate ca raportor principal de către domnul Iuliu Winkler au fost
legiferate prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial
mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea
legislativă trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39725/IULIU_WINKLER_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor de fond:

Nr

1.

Titlul raportului

Brief al raportului

RECOMANDARE
PENTRU A DOUA
LECTURĂ referitoare la
poziția în primă lectură
a Consiliului în vederea
adoptării unui
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului privind
anumite proceduri de
aplicare a Acordului de
stabilizare și de asociere
între Comunitățile
Europene și statele lor
membre, pe de o parte,
și Republica Serbia, pe
de altă parte

Un acord de stabilizare și de asociere (ASA) între
Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o
parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, a fost semnat
la Luxemburg, la 29 aprilie 2008. Acesta a intrat în vigoare
la 1 septembrie 2013. Având drept obiectiv aplicarea
eficientă a ASA, Comisia a propus un regulament privind
anumite proceduri de aplicare a aspectelor legate de
comerț ale ASA.
Au urmat regulamente ale CE și în cazul altor acorduri de
stabilizare și de asociere și acorduri interimare cu țările
din Balcanii de Vest. Toate aceste regulamente au facut
parte din Omnibus I privind comerțul (2011/0039(COD)),
aliniind regulamentele în domeniul politicii comerciale cu
regimul post-Lisabona cu privire la actele delegate și
actele de punere în aplicare. Negocierile cu privire la
Omnibus I privind comerțul au fost încheiate cu succes în
iulie 2013. Echipele de negocieri ale Parlamentului și
Consiliului au ajuns la un acord cu privire la acest dosar la
26 noiembrie 2013. Acordul a ținut cont de compromisul
cu privire la Omnibus I privind comerțul, precum și de

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Legislativcodecizie
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intrarea în vigoare a ASA UE/Serbia la 1 septembrie 2013.
Raportorul propune aprobarea poziției Consiliului în a
doua lectură din PE.

2.

3.

RAPORT referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
2173/2005 al Consiliului
privind instituirea unui
regim de licențe FLEGT
pentru importurile de
lemn în Comunitatea
Europeană

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
1215/2009 al Consiliului
în ceea ce privește
contingentele tarifare
pentru vin

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului instituie un
regim de licențe „pentru aplicarea legislației, guvernanța
și schimburile comerciale în domeniul forestier”, denumit
FLEGT. Acest regim urmărește combaterea exploatării
forestiere ilegale și a comerțului aferent. Regimul se
aplică anumitor produse din lemn provenite din „țări
partenere”, și anume țări care au încheiat acorduri de
parteneriat voluntare (APV) cu UE. Astfel, acesta prevede
că doar produsele din lemn care au fost produse în mod
legal în conformitate cu legislația națională a țărilor
partenere pot fi importate în UE. Se interzice importul
anumitor produse de lemn din țări partenere în absența
licenței de import FLEGT. În prezent, șase țări instituie
sistemele convenite în cadrul unui APV (Camerun,
Republica Centrafricană, Ghana, Indonezia, Liberia și
Republica Congo), iar alte șase negociază astfel de
acorduri cu UE.
Propunerea acordă Comisiei competența de a adopta acte
de punere în aplicare pentru evaluarea și aprobarea
mecanismelor existente care garantează legalitatea și
urmărirea fiabilă a produselor de lemn exportate de țările
partenere, pentru ca aceste mecanisme să constituie baza
obținerii unei licențe FLEGT.
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30
noiembrie 2009 stabilește un sistem de măsuri comerciale
excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante
sau legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în
aplicare de către Uniunea Europeană. În practică, acesta
acordă un acces excepțional și nelimitat fără taxe vamale
pe piața UE pentru aproape toate produsele originare
Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo, fosta Republică
iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Kosovo. Cu
excepția provinciei Kosovo, toate țările de pe lista de mai
sus au semnat cu UE acorduri de stabilizare și asociere sau
acorduri interimare privind comerțul și aspectele
comerciale.

Legislativcodecizie

Legislativcodecizie

Tratamentul tarifar preferențial stabilit în Regulamentul
(CE) nr. 1215/2009 nu se aplică, printre altele, vinului.
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Regulamentul prevede că vinul este importat din toată
regiunea Balcanilor de Vest prin intermediul unui
contingent tarifar global, stabilind o cantitate de vin care
poate fi importată fără taxe sau cu taxe reduse. Pe lângă
aceasta, acordurile de stabilizare și asociere sau
acordurile interimare acordă țărilor respective un
contingent tarifar individual specific pentru vin.
Raportorul consideră că propunerea de regulament este
bazată pe o abordare rezonabilă, care are ca scop crearea
unor condiții echitabile în ceea ce privește importurile de
vin către UE provenind din întreaga regiune a Balcanilor
de Vest. Raportorul subliniază faptul că alocarea unui
contingent tarifar specific pentru vinul provenit din
Kosovo nu va presupune o creștere generală a
contingentului tarifar global pentru vinul importat din
Balcanii de Vest, ci va modifica distribuția acestuia, prin
corectarea presupusei poziții defavorizate a exportatorilor
kosovari de vin.
Comisia propune acordarea de asistență macrofinanciară
(AMF) Republicii Moldova, în valoare de până la 90 de
milioane EUR, sub forma unui grant, datorită impactului
profund al crizei economice asupra economiei acestei țări
și asupra eligibilității sale de a beneficia de o finanțare în
condiții preferențiale. Asistența Uniunii se preconizează să
fie acordată în cel puțin trei tranșe.

4.

RAPORT referitor la
propunerea de decizie a
Parlamentului European
și a Consiliului privind
acordarea unei asistențe
macrofinanciare
Republicii Moldova

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene va
completa sprijinul din partea FMI prevăzut în acordul de
finanțare convenit de consiliul de administrație al FMI la
29 ianuarie 2010, precum și sprijinul din partea Băncii
Mondiale și a donatorilor bilaterali. Programul AMF
completează, de asemenea, alte finanțări din partea UE,
în special sprijinul bugetar pe termen mediu în cadrul IEVP
pus în aplicare în cadrul strategiei de țară pentru
cooperarea dintre UE și Republica Moldova. Astfel, acest
program poate contribui la creșterea influenței Uniunii
Europene asupra politicilor din Republica Moldova și la
sprijinirea acesteia pentru a depăși criza economică
profundă cu care se confruntă.

Legislativcodecizie
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COMUNICAREA ON-LINE
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.winklergyula.ro/index.php/ro/
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: nu are sau nu a putut fi localizat
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: https://www.youtube.com/user/winklertv/videos

1. Website: http://www.winklergyula.ro/index.php/ro/
Prin intermediul site-ului, domnul Iuliu Winkler informează cetățenii cu privire la activitatea din
Parlamentul European și cea politică în general.
Informațiile referitoare la activitatea de europarlamentar pot fi regăsite în secțiunea special dedicată
acestui tip de activitate pe site. Acestea prezintă atât noutăți legate de activitatea instituțiilor europene
la nivel general, cât și poziții pe care MEP le ia în privința unor probleme care vizează politicile europene.
Tot aici se regăsesc și o serie de date despre rapoartele pe care domnul Winkler a lucrat.
În secțiunea „Sinteza activității”, regăsim sub forma unui raport de activitate care datează din luna
februarie 2014, activitățile principale pe care MEP-ul le-a realizat la nivel european și național în
mandatul de europarlamentar (2009-2014).
Informațiile care vizează voturile MEP sunt regăsite în articole care atestă poziționarea pro sau contra a
acestuia față de anumite subiecte dezbătute/votate în Parlamentul European. Acestea sunt, spre
exemplu: drepturile minorităților etnice din Bosnia și Herțegovina sau poziționarea domnului Winkler
împotriva suprapunerii referendumului pentru Constituție peste alegerile europene.
Pe site se regăsesc totodată și stiri despre întâlnirile și evenimentele la care europarlamentarul participă
sau pe care le organizează.
Referitor la frecvența postărilor, se poate spune că aceasta este ridicată, întrucât actualizarea site-ului
este săptămânală. Pe site infomațiile se regăsesc în trei limbi: română, engleză și maghiară. De
asemenea, site-ul conține materiale audio-video și fotografii de la evenimentele la care participă MEP.
Site-ul permite interacțiunea cu cetățenii. Există o secțiune denumită „mesaje”, prin intermediul căreia
cetățenii pot interacționa cu MEP. Cu toate acestea, mesajele sau respectiv răspunsurile
europarlamentarului nu sunt vizibile tuturor vizitatorilor.
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2.Youtube : https://www.youtube.com/user/winklertv/videos
Pe contul de Youtube a fost activ şi a postat frecvent din data de 26.02.2009 până pe 28.06.2012, după
această dată contul nu a mai fost utilizat. Inregistrările sale sunt diverse: materiale video de la
conferinţe, din cadrul campaniilor electorale, de la reportaje, interviuri, de la evenimentele la care a
participat sau mesaje către cetăţeni. Video-urile cu mesajele sale către cetăţeni sunt realizate atât în
limba maghiară, cât şi în limba română.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Iuliu Winkler este prezent în mediul online, activ doar prin intermediul unui
website. Comunicarea ar putea fi semnificativ îmbunătățită prin crearea unui blog, utilizarea și
actualizarea mai multor canale de social media și new media.
Totodată, considerăm necesară organizarea informației pe website cu privire la voturile pe rapoarte,
avizele și amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partenerii sociali.
Salutăm publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate aferent mandatului 2009-2014.

171

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM

Delegaţia Partidului Național Liberal (PNL)

Eduard-Raul Hellvig

GRUP POLITIC:

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO)

Membru

2.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru

3.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru

4.

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI)

Membru Supleant

5.

Comisia pentru afaceri juridice (JURI)

Membru Supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: domnul Eduard Hellvig a devenit europarlamentar în ultimul an de mandat din această legislatură a
Parlamentului European (din 4 septembrie 2013), având la dispoziție un timp foarte redus pentru a se
implica în activitățile de substanță din cadrul PE.
Domnia sa a fost desemnat raportor din umbră din partea grupului politic pe 3 dosare.
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/37448/EDUARD-RAUL_HELLVIG_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor din umbră:

Nr

1.

Titlul raportului

Raport referitor la
propunerea de directivă a
Parlamentului European
și a Consiliului privind
pachetele de servicii de
călătorie și formulele de
călătorie asistate, de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
2006/2004 și a Directivei
2011/83/UE și de
abrogare a Directivei
90/314/CEE a Consiliului

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Prin revizuirea Directivei 90/314/CEE privind pachetele
de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite, se va
integra și comerțul online. Prin urmare, o abordare
rezonabilă ar fi să nu se suprareglementeze așanumitele „click-throughs”, deoarece, în caz contrar,
urmările excesiv de grave pentru societăți ar putea
duce la eliminarea completă a acestui tip de modele.
Evitarea unei astfel de situații este în interesul
călătorilor, deoarece aceștia profită în special în
mediul online de pe urma legăturilor cu oferte
suplimentare.

Legislativ

În acest context, este important să se facă o deosebire
între publicitatea pură și o serie de opțiuni și de oferte
individuale punctuale, concrete și specifice care vin în
completarea unei călătorii.
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COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: http://www.hellvig.ro/
Blog: http://www.hellvig.ro//stiri&id_categorie=6 încorporat în cadrul site-ului
Facebook: https://www.facebook.com/eduardhellvig
Twitter: https://twitter.com/EduardHellvig1
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtVyeW-HXG_WBVtPPw8YkNQ inactiv

1. Website şi blog
Prin intermediul site-ului http://www.hellvig.ro/, europarlamentarul Eduard Hellvig comunică
cetățenilor informații referitoare la cariera sa politică, la politica europeană sau cea națională, sau la
activitatea concretă în calitate de eurodeputat. Deși există o secțiune specială dedicată obiectivelor și
priorităților sale, aceasta nu este completată.
De asemenea, trebuie menționat faptul că domnul Hellvig are încorporat, în cadrul site-ului, blogul.
Referitor la activitățile specifice unui europarlamentar, domnul Hellvig oferă cetățenilor informații
despre rapoartele aprobate în plen, precum cel referitor la Directiva privind pachetele de servicii de
vacanță și formulele de călătorie conexe sau Regulamentul privind supravegherea pieței produselor de
consum.
În ceea ce privește voturile acordate de MEP în plen sau în comisiile de specialitate pe site-ul domniei
sale se regăsesc postări din care rezultă felul în care acesta a votat pe anumite subiecte. Astfel, găsim
referințe despre votul europarlamentarului pentru libertatea circulației cetățenilor în UE, votul pentru
posibilitatea ca orice rezident UE să poată deschide un cont de plăți „la vedere” într-o anumită țară în
care a ales să trăiască, chiar dacă nu are reședința în acea țară.
Frecvența postărilor este ridicată, domnul Hellvig publică informații chiar și de mai multe ori pe zi, iar
acestea sunt redactate în limba română.
Site-ul nu permite interacțiunea directă cu cetățenii, dar, cu toate acestea, la secțiunea „Contact”, ei au
posibilitatea de a-i adresa un mesaj eurodeputatului.
De asemenea, trebuie menționat faptul că site-ul permite și abonarea la un newsletter.

2. Facebook: Pagină de fani: https://www.facebook.com/eduardhellvig

Europarlamentarul postează publicului infomații despre politica europeană și politica românească. În
ceea ce privește politica europeană informează cu privire la voturile din cadrul PE pe domenii ce ţin de
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piața muncii europene, simplificarea sistemului de recunoaștere a calificărilor profesionale, reforma
politicii comune de pescuit etc.
Majoritatea postărilor care fac referire la activitatea de europarlamentar sunt din domeniul turism,
promovând pe pagina domniei sale diferite locuri din România. De asemenea, pe pagina de Facebook
sunt publicate informații privind amendamentele depuse la Regulamentul cu privire la obligațiile
autorităților de supraveghere a pieței.
Domnul Eduard Hellvig anunţă că a fost raportor din umbră din partea grupului ALDE pe Directiva
privind modificarea legislației europene referitoare la achiziționarea pachetelor de vacanță.
Pe facebook-ul domniei sale există informații privind întâlnirile cu cetăţenii sau cu reprezentanți ai
autorităţilor locale. Totodată există postări care anunță evenimentele sau emisiunile viitoare la care va
participa.
Cetățenilor li se răspunde rar la întrebări sau comentarii.

3. Twitter: https://twitter.com/EduardHellvig1
Pe contul de twitter există informații despre voturile domnului eurodeputat, ca exemplu- raportul
referitor la propunerea de decizie a PE si a Consiliului legat de mobilizarea Fondului de solidaritate al UE
privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară sau rezoluţia Parlamentului European cu privire la
situația din Ucraina.
Europarlamentarul anunță evenimentele sau emisiunile viitoare la care va participa sau că va susţine o
conferință de presă. Domnul Hellvig postează în limba română pe contul de Twitter.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul Eduard Hellvig are o prezență activă în mediul online. În opinia noastră aceasta ar putea fi
îmbunătățită prin:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website și blog cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali.
2) Permiterea interacțiunii directe pe site și blog cu utilizatorul online prin crearea unei facilități de
dialog cu cetățeanul.
3) Utilizarea activă a conturilor de social media care permit încărcarea de materiale audio-video.
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Norica Nicolai

GRUP POLITIC:

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

Șefă a delegației PNL în cadrul
Grupului ALDE

2.

Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE)

Vicepreședinte

3.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru

4.

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen Membru
(FEMM)

5.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru

6.

Comisia pentru petiţii (PETI)

Membru supleant

7.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant
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ACTIVITĂȚI PARLAMENTARE:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 2
Raportor de aviz: 1
Raportor de fond din umbră: 16
Raportor de aviz din umbră: 23
Rapoarte amendate: 67

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96825/NORICA_NICOLAI_activities.html
Principalele teme abordate in calitate de raportor:

Nr

1.

2.

Titlul raportului

Raport referitor la
femeile migrante fără
acte de identitate în
Uniunea Europeană –
Raportor de fond

Raport referitor la
dimensiunea maritimă a
politicii de securitate și
apărare comune –
Raportor din umbră

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Recomandările propuse în acest raport se concentrează
pe trei aspecte principale. Primul punct încurajează
statele membre să despartă politicile de imigrare de
sănătate, educație și de urmărirea penală a
infracțiunilor comise împotriva migranților fără acte de
identitate.
Accesul la serviciile de sănătate fundamentale, educație
și protecția integrității fizice sunt drepturi
fundamentale, iar migranții fără acte de identitate au
dreptul la acestea, în ciuda statutului lor rezidențial sau
juridic. Prin urmare, migranții ar trebui să poată accesa
aceste servicii de bază și, de asemenea, să raporteze
persoanele care abuzează la poliție, fără frica de a fi
arestați și deportați.
Raportul se referă la o strategie europeană în materie
de securitate maritimă. UE are un interes vital într-un
mediu maritim sigur, deschis și curat, care permite
desfășurarea liberă a comerțului și circulația liberă a
persoanelor, precum și utilizarea pașnică, legală,
echitabilă și sustenabilă a bogățiilor oceanelor. Fluxurile
maritime reprezintă elementul vital al comerțului
european și constituie canalele prin care Europa își
exercită prosperitatea și influența.

Nelegislativ

Nelegislativ
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COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.noricanicolai.ro/
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/norica.nicolai.5?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/norica.nicolai
4. Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
5. Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1. Website
Prin intermediul site-ului care poate fi accesat la adresa http://www.noricanicolai.ro/, doamna Norica
Nicolai oferă cetățenilor informații care vizează atât cariera sa politică, precum și politica europeană, cea
națională sau activitățile domniei sale din cadrul Parlamentului European.
În ceea ce privește mandatul său de eurodeputat, doamna Norica Nicolai menționează, la secțiunea
„Proiectul meu”, următoarele obiective:
„Avem nevoie de o valorificare reală a poziţiei noastre în Uniunea Europeană. Avem nevoie să lucrăm cu
adevărat cu celelate state din Europa, să promovăm piaţa liberă, antreprenoriatul românesc, să atragem
investiţii reale din interiorul şi exteriorul UE, să găsim parteneri alături de care să cream o prosperitate
durabilă. Avem nevoie de o protecţie reală a drepturilor noastre, în spiritul valorilor europene şi avem
nevoie de şanse egale pentru toţi să muncim cinstit, să câștigăm suficient, să valorificăm tot potenţialul
pe care ştim cu toţii că îl avem!”
Referitor la activitățile specifice unui europarlamentar, doamna eurodeputat Nicolai postează informații
care vizează intervențiile pe care le-a avut, declarațiile și comunicatele de presă, întrebările adresate,
vizitele și întâlnirile la care a participat, inițiativele pe care le-a adoptat în privința unor evenimente
și/sau dezbateri privind subiecte naționale,europene.
De asemenea, pe site se regăsesc informații referitoare la rapoartele pe care doamna eurodeputat le-a
gestionat: situația femeilor pe timp de război, relaţiile bilaterale ale Uniunii Europene cu Turkmenistanul,
situaţia din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, protecţia socială pentru lucrătorii independenţi şi
partenerele lor de viaţă sau protejarea drepturilor românilor din Ucraina etc.
Doamna europarlamentar Norica Nicolai are încorporată pe site o aplicație care facilitează accesul
cetățenilor la informațiile privind voturile domniei sale.
De asemenea, doamna eurodeputat publică despre întâlnirile de lucru la care participă.
Pe site-ul doamnei Norica Nicolai este publicat raportul de activitate al domniei sale pentru mandatul
2009-2014.
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Site-ul conține atât fotografii de la evenimentele la care MEP participă, cât și înregistrări video. În
schimb, prin intermediul site-ului nu este permisă interacțiunea directă cu cetățenii.
Pe website, pot fi regăsite trimiteri către conturile domniei sale pe rețele de socializare: Facebook
(https://www.facebook.com/norica.nicolai) sau Google+.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/norica.nicolai.5?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/norica.nicolai
Europarlamentarul Norica Nicolai publică frecvent pe conturile rețelelor de socializare informații care fac
referire la cariera politică, politica europeană, politica românească și activitatea sa în PE. Limbile în care
se face postarea informațiilor sunt română și engleză.
În ceea ce privește politica europeană, oferă informații privind Bugetul UE pentru anul 2014 și cadrul
financiar pe perioada 2014-2020.
Totodată, pe contul de socializare sunt menționate informații privind calitatea domniei sale de raportor
al legislativului european – ex: raportor principal privind situația femeilor în război, raport privind Pactul
de Cooperare și Asociere cu Filipine.
Doamna Norica Nicolai publică informații privind voturile domniei sale pe anumite proiecte de lege și
explicații privind modalitatea în care domnia sa a votat: votul împotrivă privind taxa pe tranzacțiile
financiare, votul în favoarea rezoluției PE care condamnă mutilarea genitală feminină.
Doamna europarlamentar anunță evenimentele sau emisiunile viitoare la care va participa și postează
poze de la evenimentele la care participă. De asemenea, publică înregistrări video/audio de la emisiuni,
de la declarațiile din plen.
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Recomandări privind comunicarea on-line:

Doamna eurodeputat Norica Nicolai comunică către publicul online doar pe website și facebook.
Recomandările echipei noastre constau în:
1) Pentru utilizarea facilă a website-ului sugerăm crearea unei secțiuni dedicate rapoartelor, avizelor și a
propunerilor susținute în plenul PE.
2) Publicarea de articole referitoare la întâlnirile de lucru cu partenerii sociali sau cetățeni.
3) Complementarizarea comunicării prin utilizarea mai multor canale de tip social media.
Salutăm publicarea unui raport de activitate aferent mandatului 2009-2014.
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Ovidiu Ioan Silaghi

GRUP POLITIC:

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI)

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabică

Membru

3.

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL)

Membru supleant

4.

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: domnul Ovidiu Silaghi a devenit europarlamentar în ultimul an de mandat din această legislatură a
Parlamentului European (din 4 septembrie 2013), având la dispoziție un timp foarte redus pentru a se
implica în activitățile de substanță din cadrul PE.
Domnia sa a fost desemnat raportor din umbră din partea grupului politic pe un dosar.
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33991/OVIDIU+IOAN_SILAGHI_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor din umbră:

Nr

1.

Titlul raportului

Raport referitor la propunerea
de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
în ceea ce privește anumite
dispoziții referitoare la gestiunea
financiară pentru anumite state
membre care sunt afectate sau
amenințate de dificultăți grave
cu privire la stabilitatea lor
financiară, precum și la normele
privind dezangajarea pentru
anumite state membre

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

În scopul de a contribui la reducerea disparităților la
nivelul intensității medii a ajutorului pe cap de
locuitor, nivelul maxim al transferurilor din fonduri
către fiecare stat membru (plafonarea) în temeiul
reglementărilor viitoare urmează să fie fixat la 2,35
% din PIB-ul respectivului stat membru.
Plafonarea se aplică pe o bază anuală și reduce, după
caz, în mod proporțional toate transferurile (cu
excepția celor pentru regiunile mai dezvoltate și
pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană
către statul membru vizat, astfel încât să se obțină
nivelul maxim al transferurilor.

Legislativ

Pentru statele membre care au aderat la Uniune
înainte de 2013 și a căror creștere medie reală a PIBului în perioada 2008-2010 a fost mai mică de -1 %,
nivelul maxim al transferurilor urmează să fie fixat la
2,59 % din PIB-ul lor.
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COMUNICAREA ON-LINE
1.
2.
3.
4.
5.

Website: nu are sau nu a putut fi localizat
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: https://www.facebook.com/silaghi.ovidiu?fref=ts
Twitte: nu are sau nu a putut fi localizat
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

Facebook
Pe pagina de prieteni https://www.facebook.com/silaghi.ovidiu?fref=ts a domnului europarlamentar
Ovidiu Silaghi există postări care fac referire la cariera politică a domniei sale și la politica europeană.
Postările de pe cont sunt în limba română.
Informațiile care fac referire la politica europeană vizează doar domeniul economic. Astfel, a publicat un
articol privind impactul întreprinderilor asupra creșterii economice și un alt articol privind situația
absorbției fondurilor UE de către România.
Eurodeputatul Ovidiu Silaghi răspunde cetățenilor la întrebări/comentarii pe pagina de friends de pe
rețeaua de socializare.
De asemenea, domnia sa publică poze de la evenimentele la care participă, poze din Parlamentul
European sau fotografii din vizitele domniei sale în diferite orașe.
Ovidiu Silaghi nu postează înregistrări video/audio de la emisiuni sau de la declarațiile din plenul
legislativului european.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul eurodeputat Ovidiu Silaghi înregistrează o prezență activă pe rețeaua de socializare Facebook.
Pentru a comunica structurat și către un public mai larg despre activitatea domniei sale de
europarlamentar, recomandăm deschiderea unui website și blog și utilizarea mai multor canale de new
media și social media.
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Adina - Ioana Vălean

GRUP POLITIC:

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

Vicepreședinte grup politic

2.

Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE)

Membru

3.

Comisia pentru Petiții (PETI)

Coordonator politic ALDE

5.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina

Membru

6.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru

4.

Comisia pentru Bugete (BUDG)

Membru supleant

7.

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 4
Raportor de aviz: 5
Raportor de fond din umbră: 20
Raportor de aviz din umbră: 25
Rapoarte amendate: 94

Două dintre cele 4 rapoarte asumate ca raportor principal de către doamna Adina Vălean au fost
legiferate prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial
mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea
legislativă trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/37324/ADINA-IOANA_VALEAN_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Mecanismul Conectarea Europei vizează următoarele:

1.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului de
instituire a mecanismului
Conectarea Europei

- concentrarea mijloacelor în proiecte cu valoare adăugată
europeană din domeniul infrastructurii transporturilor, al
energiei și al telecomunicațiilor în vederea creării unor
rețele europene integrate care să asigure funcționarea
uniformă și la un nivel înalt al calității a acestor
infrastructuri pe întreg teritoriul Uniunii;
- centralizarea, simplificarea și condiționarea acordării
fondurilor aferente prezentului regulament la scara Uniunii,
valorificând totodată sinergiile dintre cele trei sectoare;

Legislativcodecizie

- repartizarea judicioasă a mijloacelor între asistența directă
și participarea noilor instrumente financiare care implică
piețele și înzecește eficacitatea creditelor europene;
- integrarea mai eficace din punct de vedere financiar,
tehnic și operațional a țărilor care beneficiază de fonduri de
coeziune prin aplicarea unei părți a fondurilor destinate
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MCE a normelor specifice fondurilor de coeziune în
domeniul transporturilor.

2.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului privind
notificarea către Comisie
a proiectelor de investiții
în infrastructura
energetică din Uniunea
Europeană și de înlocuire
a Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 617/2010 al
Consiliului

Regulamentul cere ca, odată la doi ani, statele membre (sau
entitatea căreia i-au delegat această sarcină) să colecteze și
să comunice date și informații privind anumite tipuri de
proiecte de investiții privind construcția, modernizarea sau
dezafectarea capacităților de producție, transport și stocare
(specificate într-o anexă la regulament). Acestea privesc
petrolul, gazul natural, energia electrică, biocombustibilii,
precum și dioxidul de carbon produs de aceste surse.
Regulamentul impune întreprinderilor energetice obligația
de a furniza datele necesare propriului lor stat membru.

Legislativ

Obiectivele politicii energetice europene stabilesc obiective
clare pentru 2020: o reducere de 20% a emisiilor de gaze cu
efect de seră, atingerea unei cote de 20% a energiei din
surse regenerabile în consumul final de energie, creșterea
cu 20% a eficienței energetice.

3.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului privind
orientări pentru
infrastructuri energetice
transeuropene și de
abrogare a Deciziei nr.
1364/2006/CE – Raportor
din umbră

4.

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului European
și al Consiliului privind

Propunerea prevede modernizarea și interconectarea
rețelelor energetice. În ceea ce privește energia electrică,
regulamentul
urmărește
creșterea
integrării
și
competitivității pieței, asigurarea securității sistemului și
integrarea surselor regenerabile de energie, tratarea
cazurilor de generare de energie descentralizată și
nedispecerizabilă prin intermediul rețelelor inteligente,
conectarea la siturile de depozitare și la autostrăzile de
energie electrică. În ceea ce privește gazele naturale,
securitatea energetică poate fi asigurată prin diversificarea
surselor și a rutelor de aprovizionare cu gaz, prin depozite
de gaz natural lichefiat (GNL) și prin conducte cu flux
inversat. Propunerea sprijină, de asemenea, furnizarea de
petrol brut țărilor care nu au acces la mare și introducerea
unor conducte pentru captarea și stocarea dioxidului de
carbon între siturile de producție și siturile de depozitare.
Prețurile de roaming excesive și utilizarea redusă a
serviciilor de roaming în interiorul UE ca urmare a nivelului
ridicat al tarifelor nu servesc nici consumatorului european,
nici economiei europene. Această evoluție nu este
compatibilă cu principiile de bază ale unei piețe unice

Legislativ

Legislativ
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roamingul în rețelele
publice de comunicații
mobile în interiorul
Uniunii (reformare) Raportor din umbră

digitale europene. Încă odată cu Agenda sa digitală pentru
Europa din 2010, Comisia a stabilit obiectivul de a armoniza
tarifele pentru serviciile de telefonie mobilă în roaming și
tarifele naționale până în anul 2015.
Pentru a asigura o concurență sporită, Comisia propune
prin propunerea sa de regulament o dublă abordare. Pe
lângă tarifele maxime deja existente, urmează să fie
introduse și măsuri structurale.
Operatorilor alternativi care nu dispun de o rețea proprie
(ex. operatorii unor rețele mobile virtuale - MVNO) ar trebui
să li se faciliteze accesul pe piața de roaming, în acest sens
urmând ca operatorii de rețele din alte state membre să le
ofere acces la rețelele lor la prețuri cu ridicata reglementate
(așa-numitul „acces cu ridicata pentru servicii de roaming”).
Acest lucru ar trebui să sporească concurența dintre
operatorii de pe piața de roaming și ar trebui să ofere mai
multe stimulente pentru a le oferi clienților prețuri și
servicii mai atrăgătoare.

COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.valean.eu/
2. Blog: http://www.valean.eu/ - este integrat în site
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/adina.valean?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/AdinaValeanMEP?filter=1
4. Twitter: https://twitter.com/AdinaValean
5. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZ6kx48v7MQYG7P5deRO_QQ

1. Website și blog: http://www.valean.eu/
Doamna eurodeputat Adina Vălean comunică prin intermediul website-ului informații care vizează
activitatea domniei sale la nivel european și politica națională.
În ceea ce privește activitatea de europarlamentar, pe site sunt publicate articole descriptive pe
subiectul rapoartelor asumate, pozițiilor adoptate pe subiecte de importanță europeană precum:
raportul doamnei Adina Vălean pe subiectul reducerii tarifelor de roaming în Uniunea Europeană,
raportul privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din
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Uniunea Europeană. Acestor informații li se adaugă și alte postări care vizează aportul politic pe care
europarlamentarul l-a avut pentru trecerea la vot a unor rapoarte sau pozițiile pe care aceasta le-a
susținut pe subiecte legislative la nivel european.
Totodată, pe site există articole despre întâlnirile de lucru ale europarlamentarului cu o serie de
parteneri sociali de la nivel european și național.
În ceea ce privește regularitatea actualizării postărilor, acestea nu au o frecvență prestabilită, ci sunt în
funcție de volumul lunar de activitate al MEP. Referitor la interacțiunea directă cu vizitatorii site-ului, nu
este posibilă vizualizarea comentariilor sau a răspunsurilor oferite.
De asemenea, trebuie menționat faptul că site-ul conține albume cu fotografii și înregistrări video de la
evenimentele la care doamna Adina Vălean participă. Limba utilizată este cel mai adesea limba română,
existând foarte puține postări bilingve (în engleză). Vizitatorii au posibilitatea de a opta pentru
vizualizarea postărilor în limba engleză, prin intermediul unui buton de traducere.
Site-ul conține și direcționări către contul de Facebook (https://www.facebook.com/AdinaValeanMEP)
și de Twitter (https://twitter.com/AdinaValean ) al doamnei eurodeputat.

2. Facebook :
Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/adina.valean?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/AdinaValeanMEP?filter=1
Informațiile publicate fac referire la cariera politică, politica românească și activitatea sa în PE cu accent
pe domeniile energie și transport. Doamna Vălean postează cu privire la pachetele legislative pe care
este raportor de fond sau din umbră, despre discursurile domniei sale în plenul Parlamentului European
sau opinii pe o serie de evenimente politice.
Contul conține o aplicație cu ajutorul căreia afișează, după fiecare sesiune plenară, voturile înregistrate
electronice și exprimate de doamna europarlamentar.
Pe cont există postări însoțite de materiale foto și video care anunță evenimentele sau emisiunile
viitoare la care participa.
Europarlamentarul postează frecvent informații, însă cetățenilor li se răspunde la întrebări/ comentarii
destul de rar, o dată la cateva luni. Se utilizează limba română și limba engleză.
Pe cont se face trimitere doar către blogul intregrat în site-ul domniei sale.
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3. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZ6kx48v7MQYG7P5deRO_QQ
Înregistrarile video conțin informații cu privire la activitatea de europarlamentar, interviuri, dar și clipuri
din perioada anterioară mandatului de europarlamentar.
A publicat informații pe contul Youtube până la data menționată de 25.11.2010.
Limbile în care se postează înregistrările sunt româna și engleza. Contul are o trimitere către site-ul său.

4. Twitter: https://twitter.com/AdinaValean
Pe acest canal de comunicare există câteva postări care anunță evenimentele sau emisiunile viitoare la
care participa și apar o serie de fotografii descriptive pentru activitatea domniei sale.
Nu există informații despre cum a votat în plen/ sau în comisiile parlamentare. Din 23.05.2009 până în
13.01.2014 a postat foarte rar, însă de la începutul anului 2014 se constată o creștere a regularității
postărilor. Se folosesc limbile română, engleză și franceză.
Contul de Twitter este conectat cu site-ul domniei sale.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Doamna europarlamentar Adina Vălean are o prezență activă în mediul online. În opinia noastră aceasta
ar putea fi îmbunătățită prin:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website și blog cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Permiterea interacțiunii directe pe site și blog cu utilizatorul online prin crearea unei facilități de
dialog cu cetățeanul.
3) Transmiterea informațiilor despre opțiunile de vot după fiecare sesiune plenară a Parlamentului
European pe toate canalele de comunicare on-line.
4) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate actualizat aferent mandatului 2009-2014.
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Renate Weber

GRUP POLITIC:

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)

Coordonator politic
ALDE

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină

Membru

3.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru

4.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Membru supleant

5.

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

Membru supleant

6.

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

Membru supleant

7.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 4
Raportor de aviz: 2
Raportor de fond din umbră: 11
Raportor de aviz din umbră: 1
Rapoarte amendate: 57

Unul dintre cele 4 rapoarte asumate ca raportor principal de către doamna Renate Weber a fost
legiferat prin procedura legislativă de co-decizie, în care Parlamentul European are un rol substanțial
mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de proceduri, având posibilitatea de a amenda propunerea
legislativă trimisă de către Comisia Europeană (executivul european).
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39713/RENATE_WEBER_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

Raport referitor la
propunerea de regulament
al Parlamentului European
și al Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CE) nr.
562/2006 pentru instituirea
de norme comune privind
reintroducerea temporară a
controlului la frontierele
interne în circumstanțe
excepționale

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Libera circulație este un principiu definitoriu al Uniunii
Europene, iar posibilitatea ca fiecare cetățean să se
deplaseze în interiorul Uniunii Europene fără a fi supus
unor controale la frontierele interne este una dintre
realizările sale cele mai de succes. Numeroase
persoane folosesc această libertate, iar opinia publică
a exprimat în repetate rânduri opinia conform căreia
libera circulație reprezintă unul dintre cele mai
importante beneficii ale Uniunii.
În cadrul raportului se insistă asupra faptului că
migrația în sine nu reprezintă o amenințare la adresa
ordinii publice sau a securității naționale. Prin urmare,
raportoarea se opune în mod categoric oricărei
încercări de a găsi noi motive, cum ar fi fluxurile
migratorii, care să justifice reintroducerea controalelor
la frontierele interne. Principala cauză a problemelor
nu este externă, ci internă.

Legislativ Codecizie

Raportoarea este convinsă de faptul că poate fi găsit
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un echilibru funcțional, care să lase statelor membre o
marjă de manevră suficientă în cazul unor evenimente
imprevizibile, asigurând, în același timp, un proces
decizional desfășurat într-un spirit mai colectiv.

2

3

Raport referitor la
propunerea de regulament
al Consiliului privind
instituirea unui mecanism
de evaluare în vederea
verificării aplicării acquisului Schengen - raportor din
umbră

Strategia UE privind
incluziunea romilor –
Raportor din umbră

Mecanismul de evaluare nu va mai fi un mecanism
complet interguvernamental, ci va căpăta o
dimensiune europeană. Comisia nu va mai avea doar
rolul de observator, ci va răspunde de coordonarea
generală a procesului de evaluare și monitorizare.
Aceasta va fi responsabilă cu adoptarea celor mai
multe decizii privind procedura de evaluare,
programul anual și multianual, pregătirea și efectuarea
vizitelor pe teren și elaborarea rapoartelor de evaluare
și a recomandărilor.

Legislativ

Ulterior evaluărilor, Comisia va fi responsabilă cu
aprobarea raportului și cu propunerea unor
recomandări privind măsurile de remediere menite să
elimine deficiențele constatate, care vor trebui apoi
aprobate de Consiliu. La vizite vor lua parte doi
reprezentanți a Comisiei, unul dintre aceștia fiind
conducătorul vizitei, alături de un expert național.
Integrarea romilor este o investiție necesară și
profitabilă din punct de vedere financiar pe termen
lung: la nivelul unei perioade de 20-30 de ani,
integrarea populației rome costă mai puțin decât
susținerea condițiilor socioeconomice precare ale
acestora.
Dacă s-ar putea crește rata ocupării forței de muncă în
rândul romilor la nivelul ratei populației majoritare,
per total, rata ocupării forței de muncă ar crește într-o
proporție de 5 până la 10%, în funcție de proporția
populației rome. Ținând seama de efectul acesteia
asupra creșterii PIB-ului, creșterea ar putea determina
îmbunătățirea substanțială a tuturor indicatorilor care
au la bază procentajul PIB-ului pe cap de locuitor.

Nelegislativ
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COMUNICAREA ON-LINE
1. Website: http://www.renateweber.eu/
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/weber.renate
Pagină de fani:- https://www.facebook.com/renate.weber.mep
4. Twitter: https://twitter.com/renateweber
5. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3OH-vFlboSF4hr819eKBPA

1. Website
Punând la dispoziția cetățenilor site-ul http://www.renateweber.eu/, doamna europarlamentar Renate
Weber comunică informații care vizează atât cariera politică a domniei sale, cât și politica europeană,
cea națională sau activitatea desfășurată în calitate de MEP. Doamna Renate Weber, publică pe site-ul
domniei sale obiectivele pentru mandatul 2009-2014, printre care amintim:





Să contribuie la crearea unui spațiu comun de justiție și drepturile omului în Uniunea Europeană,
pentru ca justiția din România să se alinieze celei europene, să se reformeze și să se
profesionalizeze;
Să militeze pentru înlăturarea regimului restrictiv în ceea ce privește accesul cetățenilor români
pe piața muncii din statele membre ale UE;
Să activeze constant pentru apărarea drepturilor comunităților de români din străinătate și să
combată manifestările xenofobe și discriminatorii la adresa lor;

Trebuie menționat faptul că site-ul conține o secțiune specială intitulată „Raport de activitate” în cadrul
căreia doamna eurodeputat Weber își prezintă rezultatele din cele două mandate pe care le-a deținut în
legislativul european.
Doamna Weber oferă informații despre activitatea domniei sale în Parlamentul European – rapoarte,
avize în calitate de raportor plin sau din umbră prin trimitere către profilul de eurodeputat de pe site-ul
PE.
La secțiunea „Media” – „Arhivă newletter" cetățenii pot descărca un newsletter lunar al doamnei
eurodeputat Weber care conține informații despre activitatea domniei sale.
În cadrul comunicatelor de presă postate pe site, regăsim informații cu privire la poziția pe care doamna
eurodeputat o adoptă față de anumite subiecte de interes general dezbătute fie în cadrul Parlamentului
European, fie în politica de la nivel european.
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De asemenea, prin intermediul site-ului, doamna Weber transmite informații referitoare la întâlnirile
domniei sale cu diverși parteneri sociali.
Frecvența postărilor pe site este ridicată. Există postări multiple în aceeași săptămână sau lună, uneori
chiar și zilnice. O parte din secțiunile site-ului sunt disponibile și în limba engleză.

2. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/weber.renate
Pagină de fani: https://www.facebook.com/renate.weber.mep
Doamna eurodeputat Renate Weber pune la dispoziția cetățenilor informații care fac referire la
activitatea de europarlamentar din domeniul economic, sănătate, social, drepturile omului, mediu,
tineret.
Doamna europarlamentar Renate Weber are o serie de postări privind rapoartele sale sau
amendamentele depuse, precum și explicații ale unor voturi pe anumite proiecte de lege.
Renate Weber publică frecvent pe contul de pe facebook și răspunde la întrebări și comentarii
cetățenilor prin intermediul unor interviuri pe care le publica pe pagina rețelei de socializare.
Publicul este informat despre evenimentele sau emisiunile la care va participa doamna eurodeputat. Pe
contul de Facebook regăsim foarte multe înregistrări video/audio de la emisiuni care conțin declarațiile
din plen.

3. Twitter: https://twitter.com/renateweber

Pe contul de twitter al doamnei eurodeputat Weber există informații privind rapoarte, amendamente
depuse. Totodată, pe acest canal de comunicare se regăsesc date despre opțiunile de vot exprimate în
plenul PE.
De asemenea, doamna europarlamentar anunță evenimentele sau emisiunile viitoare la care va
participă.
Există trimitere către contul de youtube/ facebook și către site-ul personal.
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4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3OH-vFlboSF4hr819eKBPA
Doamna eurodeputat postează rar pe contul domniei sale de youtube, iar limbile în care se postează
înregistrările video sunt limba româna și limba engleză. Pe youtube se regăsesc înregistrările video cu
privire la activitatea domniei sale în plenul PE, mesaje către public, evenimentele la care participă.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Doamna eurodeputat Renate Weber înregistrează o prezență considerabilă în mediul online,
manifestând deschidere față de cetățean.
Recomandările echipei noastre sunt:
1) Publicare explicațiilor de vot sau opinii privind dosarele de importanță pentru domeniile pe care
activează în secțiunile dedicate activităților parlamentare.
2) Crearea unui blog pentru creșterea gradului de informare cu privire la activitatea
europarlamentarului.
Salutăm publicarea raportului de activitate aferent mandatului 2009-2014.
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Cristian Silviu Buşoi

GRUP POLITIC:

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Membru

2.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru

3.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru

4.

Comisia pentru bugete

Membru supleant

5.

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Membru supleant

6.

Delegaţiei pentru relaţiile cu Parlamentul Panafrican

Membru supleant

7.

Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: domnul Cristian Bușoi a fost europarlamentar în perioada iulie 2009 - iunie 2013, când mandatul a
încetat prin demisie. Am considerat utilă menționarea activității sale anterioare având în vedere că
domnia sa candidează din nou pentru acest post.
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 2
Raportor de aviz: 12
Raportor de fond din umbră: 6
Raportor de aviz din umbră: 14
Rapoarte amendate: 132

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/38420/CRISTIAN+SILVIU_BUSOI_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

Titlul raportului

Brief al raportului

Tipul procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Prezentul proiect de raport identifică măsurile prioritare
necesare pentru a consolida piața unică pentru a răspunde mai
bine necesităților întreprinderilor europene și pentru a genera
rate de creștere mai mari ca în trecut. Prioritățile raportorului
se grupează în patru dimensiuni, menite să transforme piața
unică într-un mediu propice inovării și mediului de afaceri,
bazat pe o economie digitală și dispunând de o veritabilă
libertate de circulație a serviciilor.

1.

RAPORT referitor
la piața unică
pentru
întreprinderi și
creștere economică

Comerțul electronic are un important potențial de stimulare a
comerțului transfrontalier. Prin urmare, Comisia ar trebui să
clarifice în detaliu cadrul juridic care reglementează comerțul
electronic și să elimine diferențele dintre reglementările
naționale care îl obstrucționează.

Nelegislativ

Piața unică ar trebui să aducă beneficii tuturor întreprinderilor,
dar o atenție specială ar trebui acordată IMM-urilor, întrucât
acestea se confruntă cu și mai multe dificultăți în exploatarea
tuturor oportunităților oferite de piața unică. IMM-urile sunt
motorul de creștere al UE, asigurând o mare parte din locurile
de muncă. Totuși, acestea au numeroase probleme în a-și
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extinde activitățile și a inova, mai ales din motive pecuniare.
Dinamismul lor este afectat negativ și de mecanismul
birocratic, ce trebuie simplificat. Dificultatea IMM-urilor de a se
autofinanța pe piețele de capital necesită o atenție specială, iar
Comisia are dreptate să sublinieze acest lucru.

2.

RAPORT referitor
la propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului privind
definirea,
denumirea,
prezentarea,
etichetarea și
protejarea
indicațiilor
geografice ale
produselor
vitivinicole
aromatizateRaportor din
umbră

Statele membre ale UE ar trebui să se concentreze asupra
încurajării achizițiilor publice de produse și servicii inovatoare și
ecologice. Achizițiile publice transfrontaliere nu au reprezentat
decât în jur de 1,5% din totalul contractelor de achiziții publice
atribuite în 2009. În pofida tuturor realizărilor semnificative de
pe piața unică, există încă un potențial de dezvoltare a
achizițiilor electronice și a utilizării internetului pentru a face
achizițiile transfrontaliere mai performante. Ar trebui acordată
o atenție deosebită achizițiilor înainte de comercializare și
achizițiilor publice comune.
Principalele obiective ale propunerii sunt sporirea aplicabilității
și clarității legislației Uniunii privind produsele vitivinicole
aromatizate și instituirea unei politici bine definite privind
calitatea pentru aceste produse. Anumite denumiri comerciale
sunt actualizate, în perspectiva posibilității de a crește
conținutului de vin, în locul adaosului direct de alcool, astfel
încât consumatorii să fie informați corect și definițiile folosite
să fie adaptate la progresul tehnic. Normele care
reglementează în prezent indicațiile geografice vor fi aliniate la
Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de
proprietate intelectuală (acordul TRIPs), încheiat în cadrul
Organizației Mondiale a Comerțului.

Legislativcodecizie

Un alt obiective este alinierea la Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE). Legislatorul stabilește obiectivele și
principiile, precum și celelalte elemente esențiale privind
definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea și protejarea
indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, în
timp ce Comisia ar trebui să poată adopta, prin intermediul
actelor delegate (în conformitate cu articolul 290 din TFUE),
procesele de producție, metodele de analiză, modificările
necesare ale definițiilor, cerințele, restricțiile, denumirile
comerciale și denumirile, precum și normele necesare pentru
indicațiile geografice.
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COMUNICAREA ON-LINE:
1. Website: http://www.cristianbusoi.eu/
2. Blog: http://cristianbusoi.blogspot.ro/
3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/cristian.busoi.7?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/cristi.buso
4. Twitter: https://twitter.com/Cristian_Busoi
5. Youtube: http://www.youtube.com/user/CristianBusoi

1. Website: http://www.cristianbusoi.eu/
Prin intermediul website-ului eurodeputatul comunică către public informații cu privire la politica de la
nivel european dar și național. Activitatea domniei sale se orientează cu precădere către domenii
precum protecția consumatorilor la nivel european, drepturile pacienților și serviciile medicale, pachetul
farmaceutic.
Domnul Bușoi postează pe site-ul propriu informații cu privire la organizarea unor campanii, ce
promovează și susțin atât sistemul de sănătate de la nivel european, cât și metodele eficiente de a
combate sau de a preveni apariția anumitor boli. Dintre acestea, menționăm “Campania de informare
privind cel mai mare cauzator de moarte în boli cardiovasculare (BCV) din Uniunea Europeană” din anul
2012.
Activitatea europarlamentarului este menționată pe site într-o secțiune distinctă - "Parlamentul
European" și este împărțită pe categorii de activități – rapoarte, avize intervenții în plen etc. pentru cele
două legislaturi în care a fost eurodeputat (2009-2013 și 2007-2009). Astfel, sunt publicate informații
despre activitatea de raportor a domnului Bușoi asupra Raportului referitor la piața unică pentru
întreprinderi și creștere economică și a Raportului referitor la SOLVIT.
Totodată, pe site regăsim infomații privind întâlnirile cu reprezentanți ai partenerilor sociali, cetățeni sau
evenimente publice la care domnia sa participă, cum ar fi de exemplu: organizarea unei conferințe
internaționale ce vizează sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, precum și organizarea proiecției
"Nuntă în Basarabia" la Parlamentul European cu sprijinul domnului Jelko Kacin, Ambasadei României în
Luxemburg şi Institutului Cultural Român.
Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul nu permite comunicarea bidirecțională, fiind publicate doar datele de contact și adresa biroului de europarlamentar al domnului
Cristian Bușoi.
De menționat că postările pe site sunt efectuate atât în limba română, cât și în limba engleză.
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2. Blog: http://cristianbusoi.blogspot.ro/
Blogul domnului eurodeputat Cristian Bușoi este neactualizat din anul 2008.

3. Facebook: Pagină de prieteni: https://www.facebook.com/cristian.busoi.7?fref=ts
Pagină de fani: https://www.facebook.com/cristi.buso
Pagina de fani https://www.facebook.com/cristi.buso, a fost creat în luna mai 2010 domnul eurodeputat
Cristian Bușoi publicând informații pe această pagină până în iulie 2013.
Pagina de prieteni: https://www.facebook.com/cristian.busoi.7?fref=ts a fost creat în luna iulie 2009 .
Domnul eurodeputat postează rar pe cele două conturi de facebook, oferind informaţii despre
activitatea domniei sale în cadrul Parlamentului European, dar și informaţii despre politica românească
sau despre politica europeană. Domeniile pe care se concentrează subiectele abordate în postările
domniei sale sunt: drepturile pacienților, protecția consumatorilor la nivel european și promovarea
IMM-urilor în România.
Totodată, pe cele două conturi de facebook domnul Bușoi postează informaţii despre emisiunile sau
evenimentele la care participă. De asemenea, eurodeputatul pune pe contul de socializare poze din
spectrul politic şi social, clipuri video cu discursurile domniei sale din plenul PE, cât şi articole referitoare
la interviurile acordate de domnia sa.
Pe fan page-ul domnului Bușoi sunt postate informații cu privire la rapoartele de inițiativă la care a
contribuit în calitate de raportor de aviz/raportor de aviz din umbră (exemple concrete: Raportul privind
Piaţa Unică – raportor de aviz și Adoptarea Avizului privind contractele de credit pentru proprietăți
rezidențiale în Comisia pentru Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorilor- raportor de aviz din umbră).
Postările sunt scrise în limba română și în limba engleză.

4. Twitter: https://twitter.com/Cristian_Busoi
Domnul Cristian Bușoi deţine un cont de twitter pe care a postat frecvent din februarie 2010 până în mai
2013. De pe acest cont, există trimitere atât către website-ul domniei sale, cât şi spre contul de Youtube
iar limbile folosite sunt: româna şi engleza.
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5. Youtube: http://www.youtube.com/user/CristianBusoi
Domnul eurodeputat Bușoi a încărcat clipuri pe contul de Youtube până în mai 2013. Videoclipurile
prezintă informaţii despre activitatea domniei sale în Parlamentul European,emisiuni TV, conferinţe și
interviuri.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Considerăm că este posibilă îmbunătățirea comunicării în mediul on-line prin:
1) Publicarea pe website/facebook a informațiilor cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, astfel încât cetățeanului să îi fie mai ușor să urmărească infomațiile.
2) Sistematizarea informațiilor cu privire la rapoartele, avizele asumate de domnul eurodeputat.
3) Actualizarea conținutului de pe blogul deținut.
4) Publicarea unui raport de activitate aferent mandatului de europarlamentar deținut în perioada
2009-2013.
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Ramona Nicole Mănescu

GRUP POLITIC:

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru dezvoltare regională

Coordonator politic ALDE

2.

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

Membru

3.

Comisia pentru cultură şi educaţie

Membru supleant

4.

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Membru supleant

5.

Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: doamna Ramona Mănescu a fost europarlamentar în perioada iulie 2009 - august 2013, cand
mandatul a încetat prin demisie. Am considerat utilă prezentarea activiții sale având în vedere că domnia
sa candidează din nou pentru acest post.
1.
2.
3.
4.
5.

Raportor de fond: 1
Raportor de aviz: 5
Raportor de fond din umbră: 15
Raportor de aviz din umbră: 21
Rapoarte amendate: 67

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39717/RAMONA+NICOLE_MANESCU_activities.html
Principalele teme abordate în calitate de raportor:

Nr

1.

Titlul raportului

RAPORT referitor la
buna guvernanță în
materie de politică
regională a UE:
procedurile de
asistență și control
ale Comisiei
Europene

Brief al raportului

Tipul
procedurii
(legislativ,
nelegislativ)

Includerea subsidiarității subnaționale în dreptul comunitar
prin Tratatul de reformă pentru politicile unde statele au
competențe comune permite în prezent autorităților teritoriale
să se implice într-o mai mare măsură în procesul de luare a
deciziilor atât în etapa de elaborare, cât și în cea de aplicare a
politicilor, în calitate de parteneri cu drepturi depline de
participare la realizarea obiectivelor comunitare.
O aplicare eficace depinde într-o foarte mare măsură de modul
de elaborare a politicilor; implicarea autorităților locale sau
regionale încă din această etapă, întrucât acestea cunosc cel
mai bine nevoile teritoriului și populației lor, reprezintă o
garanție a obținerii unor rezultate mai bune într-o etapă
ulterioară.

Nelegislativ

Politica de coeziune este un precursor în aplicarea acestei
abordări: dimensiunea sa regională și aplicarea principiului
parteneriatului reprezintă valoarea sa adăugată și contribuie la
asigurarea eficacității și durabilității acesteia.
Astfel cum se prevede în momentul de față, supravegherea de
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2.

3.

Raport referitor la
Fondul de
solidaritate al
Uniunii Europene,
implementare și
aplicare – Raportor
din umbră

Raport referitor la
propunerea de
regulament al
Parlamentului
European și al
Consiliului de
modificare a
Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 în
ceea ce privește
anumite dispoziții
referitoare la
instrumentele de
împărțire a riscurilor
în cazul statelor
membre care se
confruntă cu
dificultăți grave sau
sunt amenințate de
astfel de dificultăți

către Comisie nu este considerată suficientă și nu poate
compensa ineficiența sistemelor de control de la nivel național
de-a lungul întregii perioade multianuale. Rolul de audit al
Comisiei ar trebui să fie întărit la începerea programelor, iar
nivelul național ar trebui să joace un rol mai important în etapa
de aplicare.
După devastatoarele inundații produse în 2002 în Europa
Centrală și în condițiile absenței unui instrument care să îi
permită să răspundă în fața populației afectate și să ajute statul
membru afectat de o catastrofă, UE a creat un nou instrument:
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.
În Comunicarea sa privind viitorul Fondului de solidaritate din
octombrie 2011, Comisia își prezintă ideea de îmbunătățire a
fondului, limitându-se la o serie de ajustări ale regulamentului
în vigoare care, pe de altă parte, își menține rațiunea de
existență și caracterul. Comisia nu modifică alocarea financiară
sau sfera de aplicare, aceste aspecte fiind cele care au condus
la respingerea propunerii anterioare de către Consiliu.

Nelegislativ

Instrumentul oferă sprijin pentru operațiunile de urgență în
cazul unei catastrofe, reduce sarcina financiară pe care statele
membre trebuie să o suporte în astfel de situații și permite
întregii Uniuni să își manifeste solidaritatea față de cetățenii săi
care se confruntă cu o situație dificilă.
La 21 iulie 2011, Comisiei și BEI li s-a solicitat de către șefii de
stat și de guvern din zona euro să consolideze sinergiile dintre
programele de împrumuturi și fondurile Uniunii în statele
membre care la momentul la care modificarea intră în vigoare
primesc asistență din partea Uniunii sau a Fondului Monetar
Internațional. În prezent, statele membre care primesc
asistența menționată mai sus sunt: Irlanda, Grecia, Portugalia și
România.
Scopul acestei măsuri este de a găsi o soluție pentru
problemele grave cu care se confruntă anumite state membre,
în special Grecia, în ceea ce privește obținerea finanțărilor
private necesare pentru realizarea unor proiecte de
infrastructură și de investiții productive care pot fi finanțate din
fonduri publice doar parțial.

Legislativcodecizie

Măsura propusă este o excepție de la cadrul normal în care
este pusă în aplicare politica de coeziune, justificată numai prin
circumstanțele excepționale impuse de criză. Aceasta este, prin
urmare, menită să acopere o parte din riscurile asociate
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cu privire la
stabilitatea lor
financiară – Raportor
din umbră

împrumuturilor acordate băncilor sau responsabililor de
proiecte din statele membre care se confruntă cu dificultăți
grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la
stabilitatea lor financiară, pentru a menține gradul de implicare
a investitorilor privați și a depăși obstacolele majore din calea
aplicării programelor politicii de coeziune.

COMUNICAREA ON-LINE:
1. Website: http://www.ramona-manescu.ro/
2. Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
3. Facebook: Pagină de fani: https://ro-ro.facebook.com/pages/Cabinet-europarlamentar-on-lineRamona-Manescu/119479114807187
https://www.facebook.com/ramona.manescu
4. Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat
5. Youtube: http://www.youtube.com/user/ramonamanescu1/videos

1.Website: http://www.ramona-manescu.ro/
Prin intermediul website-ului, doamna eurodeputat Ramona Mănescu comunică publicului informaţii
despre activitatea domniei sale în cadrul Parlamentului European, dar şi poziții cu privire la subiecte de
politică naţională și europeană. Activitatea domniei sale este orientată cu precădere către fondurile
structurale și politica de coeziune, conservarea și protejarea patrimoniului cultural, politica educațională
a Uniunii Europene şi protecția drepturilor cetățenilor români.
Activitatea doamnei eurodeputat este evidenţiată prin articolele postate pe site care vizează activitatea
de raportor, voturile, intervențiile și solicitările adresate în plenul Parlamentului European.
Un exemplu concludent în ceea ce privește demersurile realizate de domnia sa, în calitate de
eurodeputat, îl constituie raportul de inițiativă “Buna guvernanță în contextul politicii regionale a Uniunii
Europene; proceduri de asistență și control ale Comisiei Europene”. Acest raport are ca obiectiv
simplificarea procedurilor de absorbție a fondurilor europene atât la nivel european, cât și la nivel
naţional.
De asemenea, domnia sa informează publicul, în mod constant, privind conferințele și evenimentele la
care participă. Totodată, se pot regăsi articole despre întâlnirile organizate cu cetățenii sau emisiunile
radio-TV la care aceasta este invitată.
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Din punct de vedere al interacțiunii directe cu cetățeanul, site-ul permite comunicarea bi-direcțională,
însă răspunsurile oferite cetățenilor nu sunt vizibile și pentru public. Pentru a ilustra activitatea sa,
doamna eurodeputat postează și o serie de fotografii și clipuri video cu: intervenții din cadrul
Parlamentului European, vizite și întâlniri la care a participat și dezbateri privind subiecte naționale sau
europene.
De menționat că postările pe site sunt efectuate doar în limba română.

2.Facebook : Pagina de fani: https://ro-ro.facebook.com/pages/Cabinet-europarlamentar-on-lineRamona-Manescu/119479114807187
Pagina de fani a fost creată în iunie 2011 și a fost utilizat de doamna Ramona Mănescu până în august
2013. Doamna eurodeputat publică frecvent pe fan page-ul său de pe platforma facebook informaţii
despre activitatea domniei sale în cadrul Parlamentului European, dar şi informaţii despre politica
românească şi despre politica europeană.
Totodată, pe contul de facebook postează informaţii despre emisiunile sau evenimentele la care
participă. Pe fan page găsim poze din cadrul politic, personal şi social, clipuri video cu discursurile sale
din plenul PE, cât şi articole despre interviurile pe care le-a acordat. Postările sunt scrise în limba
română.
Din octombrie 2013 doamna eurodeputat a creat un nou cont de facebook
https://www.facebook.com/ramona.manescu pe care îl utilizează şi în prezent. Pe noua pagina doamna
Ramona Mănescu a postat fotografii ce ilustrează activitatea domniei sale în calitate de eurodeputat,
apoi, după retragerea din cadrul Parlamentului European, sunt postate informaţii cu privire la activitatea
acesteia în calitate de Ministru al Transporturilor.

3. Youtube: http://www.youtube.com/user/ramonamanescu1/videos
Doamna europarlamentar a încărcat materiale video ce prezintă informaţii despre activitatea domniei
sale în Parlamentul European,emisiuni TV, conferinţe și interviuri la care a participat.
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Recomandări privind comunicarea on-line:
Considerăm că este posibilă îmbunătățirea comunicării în mediul on-line prin:
1) Sistematizarea și organizarea informației pe website cu privire la voturile pe rapoarte, avizele și
amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partenerii sociali, astfel încât cetățeanului să îi fie mai
ușor să urmărească infomațiile.
2) Crearea unui blog și a mai multor conturi de comunicare pe social media.
3) Publicarea unui raport de activitate aferent mandatului de europarlamentar deținut în perioada 20092013.
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Delegația Partidului România Mare (PRM)

Corneliu Vadim Tudor

GRUP POLITIC:
NI - Deputat neafiliat

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru cultură şi educaţie

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Elveţia şi Norvegia, la Comisia
parlamentară mixtă UE-Islanda şi la Comisia parlamentară mixtă a Membru
Spaţiului Economic European (SEE)

3.

Comisia pentru afaceri externe

Membru supleant

4.

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
Domnul europarlamentar Corneliu Vadim Tudor nu s-a implicat în activități de substanță în cadrul
Parlamentului European, domnia sa nefiind desemnat raportor pe niciun dosar.
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96845/CORNELIU_VADIM+TUDOR_activities.html

COMUNICAREA ON-LINE
6.
7.
8.
9.
10.

Website: nu are sau nu a putut fi localizat
Blog: http://corneliuvadimtudor.blogspot.ro/
Facebook: Pagina de fani: https://www.facebook.com/corneliu.vadim.tudor
Twitter: https://twitter.com/CVTudor
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat

1.Blog: http://corneliuvadimtudor.blogspot.ro/
Blogul europarlamentarului Corneliu Vadim Tudor a fost lansat în anul 2010 publicând foarte frecvent în
perioada 2010-2012, din 2013 activitatea devenind mai puţin intensă. Subiectele articolelor sunt variate:
cultura, justiţia, politica românească şi cea europeană formează majoritatea conţinutului de pe blogul
eurodeputatului.
Domnia sa oferă informaţii cu privire la emisiunile la care a participat. Totodată, informează cu privire la
opiniile domniei sale pe teme europene. Oferă detalii privind vizitele pentru cetățeni pe care le
organizează la Parlamentul European. Foloseşte exclusiv limba română pentru a transmite mesaje pe
blog, iar din luna ianuarie 2010 până în prezent eurodeputatul a publicat săptămânal o sinteză de
informaţii privind politica europeană şi politica românească, intitulată “Săptămâna pe scurt”.

2. Facebook: Pagina de fani: https://www.facebook.com/corneliu.vadim.tudor
Pagina de fani a europarlamentarului a fost deschisă în mai 2010, domnia sa oferind informaţii
săptămânal sau lunar până în anul 2014, an în care activitatea sa a crescut, post-urile fiind publicate la
un interval de cel mult 3-4 zile.
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Există materiale video care prezintă o serie de emisiuni la care eurodeputatul a participat sau declaraţii
din plenul Parlamentului European.
Post-urile sunt scrise în limba română, iar subiectul principal îl constituie politica românească.
Europarlamentarul anunţă cu privire la emisiunile în cadrul cărora va participa, publică informaţii despre
întâlnirile pe care domnia sa le-a avut cu cetăţenii şi de asemenea oferă detalii despre voturile efectuate
în plenul Parlamentului European şi argumentează modul în care a votat.

3. Twitter: https://twitter.com/cvtudor
Pe contul de twitter al europarlamentarului subiectul principal este politica românească. Domnia sa a
publicat constant din decembrie 2009 până în mai 2013, urmând o pauză de activitate până în prezent.
Limba utilizată este limba română.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Domnul europarlamentar Corneliu Vadim Tudor este prezent în mediul online. În opinia noastră
comunicarea putea fi îmbunătățită prin:
1) Crearea și utilizarea unui website care să conțină informații sistematizate și organizate cu privire la
voturile pe rapoarte, avizele și amendamentele susținute, întâlnirile de lucru cu partnerii sociali, astfel
încât cetățeanului să îi fie mai ușor să urmărească infomațiile.
2) Utilizarea mai multor canale de social media și new media pentru a comunica despre activitatea
desfășurată.
3) Publicarea pe pagina de internet a unui raport de activitate actualizat.
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Dan Dumitru Zamfirescu

GRUP POLITIC:
NI - Deputat neafiliat

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru comerţ internaţional

Membru

2.

Delegaţia la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UEMembru
Azerbaidjan şi UE-Georgia

3.

Comisia pentru transport şi turism

Membru supleant
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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ:
NB: domnul Dan Zamfirescu a devenit europarlamentar din luna ianuarie 2013, având la dispoziție un
timp redus pentru a se implica în activitățile de substanță din cadrul PE, domnia sa nefiind desemnat
raportor pe niciun dosar.
Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/117119/DAN+DUMITRU_ZAMFIRESCU_activities.html

COMUNICAREA ON-LINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Website: nu are sau nu a putut fi localizat
Blog: nu are sau nu a putut fi localizat
Facebook: https://www.facebook.com/dandumitru.zamfirescu?fref=ts
Youtube: nu are sau nu a putut fi localizat
Twitter: nu are sau nu a putut fi localizat

Facebook: Pagina de prieteni: https://www.facebook.com/dandumitru.zamfirescu?fref=ts
Pe pagina de facebook a domniei sale nu există informaţii cu privire la activitatea sa de
europarlamentar.

Recomandări privind comunicarea on-line:
Pentru a comunica despre activitatea domniei sale din Parlamentul European, recomandăm domnului
Dan Dumitru Zamfirescu crearea unui website/blog și utilizarea activă a canalelor de social media și new
media.
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Partidul Social Democrat

Adrian Severin

GRUP POLITIC:
NI - Deputat neafiliat

FUNCȚII (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale):
Nr.
crt

Denumire instituție

Funcție

1.

Comisia pentru afaceri externe

Membru

2.

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză

Membru

ACTIVITATE PARLAMENTARĂ
Notă: având în vedere faptul că activitatea de europarlamentar a domnului Adrian Severin se află în
atenția organismelor de cercetare ca urmare a suspiciunilor de corupție apărute în primăvara anului
2011, considerăm oportun a ne abține de la comentarii privind activitatea domniei sale până la
oficializarea rezultatelor acestor anchete.

Pentru a vedea profilul complet, accesați:
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33990/ADRIAN_SEVERIN_activities.html
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3.CONCLUZII
Cât de activă este delegația României în Parlamentul European ?
Pe parcursul celor cinci ani scurși din legislatura 2009-2014 a Parlamentului European, am constatat o
tendință crescătoare a activității europarlamentarilor români.
Dacă în primele 6 luni ale mandatului (iulie – decembrie 2009) România s-a aflat pe ultima poziție la
capitolul prezență la vot (locul 27 din 27 de state membre în acel moment), în clasamentul întocmit pe
întreagul mandat România a urcat până pe poziția a 19-a.
Interesant este faptul că, din punct de vedere al prezenței, România a dat atât cele mai bune exemple,
cât și cele mai puțin bune în întreaga Uniune. Astfel, din cei 766 de eurodeputați din toate țările
membre ale UE, pe primele două locuri la capitolul prezență la vot se situează doi români, Iosif Matula și
Cristian Preda. Pe de altă parte, în perioada cât a fost europarlamentar, George Becali s-a aflat pe
ultimul loc la prezență în întreg Parlamentul European.
Dacă la începutul mandatului delegația noastră stătea bine doar la activități secundare, precum
întrebările parlamentare, semnarea moțiunilor de rezoluție și discursurile în plen, de dată mai recentă
s-a observat o creștere și în ceea ce privește activitățile de substanță, prin intermediul cărora se poate
exercita o influență efectivă asupra procesului legislativ european: redactarea de rapoarte (locul 7 din
28), de avize (locul 8), amendarea rapoartelor (locul 4).
Din păcate, europarlamentarii români nu au deținut însă pe parcursul mandatului 2009-2014 poziții la
vârf în cadrul unor organisme cheie ale PE: niciun român nu a ocupat o funcție de președinte de comisie
parlamentară și, cu excepția circumstanțială a lui Lászlo Tőkés, niciun alt român nu a deținut o funcție în
biroul PE. Totuși, europarlamenari români au deținut poziții de vicepreședinți ai principalelor 3 grupuri
politice din PE, vicepreședinți de comisii și coordonatori politici.
Considerăm că se poate afirma, pe baza datelor disponibile în acest moment și a experienței de
monitorizare pe care Institutul Qvorum a realizat-o pe parcursul ultimilor 6 ani, că influența României în
Parlamentul European este în creștere. Pentru fructificarea la maximum a potențialului deținut de
România, este necesar însă un volum de muncă și mai ridicat al europarlamentarilor noștri, precum și
creșterea gradului de consultare și coordonare dintre europarlamentari și partenerii sociali și
instituționali din țară.
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Cum activeză fiecare delegație de partid ?
Reprezentanții români din grupul PPE (PD-L+UDMR+PMP+PNȚCD) ocupă prima poziție la capitolul
rapoarte redactate (urmați de europarlamentarii PNL).
Scorul ridicat al delegației României în PPE (PD-L+UDMR+PMP+PNȚCD) se datorează în special
numărului mare de rapoarte redactate de către Monica Macovei (PD-L) în cadrul procedurii de
descărcare de gestiune a diferitelor agenții ale Uniunii. Aceste rapoarte se contabilizează separat de
către Parlamentul European, deși în practică reprezintă un singur pachet anual.
PNL se situează pe prima poziție în ceea ce privește redactarea avizelor (urmat de PSD+PC). Pe de altă
parte, membrii delegației PSD+PC se află pe primul loc la capitolul rapoarte amendate, unde pe poziția a
doua se situează reprezentanții din grupul PPE (PD-L+UDMR+PMP+PNȚCD).
Din punct de vedere al prezenței la vot, delegația PD-L a fost până în prezent cea mai participativă la
voturile din plen, urmată de delegațiile PSD+PC, UDMR și PNL.
De remarcat că activitatea eurodeputaților PRM este aproape inexistentă: aceștia nu au redactat niciun
raport și se află de departe pe ultimul loc la prezența la vot.

Cât de bine comunică eurodeputații români activitatea pe care o desfășoară ?

Comparativ cu primii ani de mandat, cea mai mare parte a europarlamentarilor români au început, în
cea de-a doua parte a mandatului, să considere transparența și comunicarea ca fiind importante,
alocând mai mult interes și mai multe resurse în acest sens. Această evoluție poate fi pusă pe seama mai
multor factori precum:
-

Dorința de creștere a capitalului politic în țară, în special în apropierea alegerilor europene
din luna mai 2014
Presiunea exercitată de societatea civilă și mass media națională care relatează și cer tot mai
des explicații eurodeputaților pentru comportamentul lor la Bruxelles și Strasbourg

Pentru a încuraja și a menține această tendință de a comunica și a transpune într-un limbaj accesibil
activitatea desfășurată în Parlamentul European, am realizat o analiză detaliată a comportamentului în
mediul on-line al europarlamentarilor români. Cercetarea noastră este axată atât pe dimensiunea
calitativă – conținutul on-line, cât și cantitativă – regularitatea comunicărilor și canalele utilizate.
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Astfel, considerăm fundamentală existența unui website și/sau a unui blog de calitate, prin intermediul
căruia europarlamentarii să transmită publicului din țară informații concrete, factuale, referitoare la
propria activitate. Totodată, în opinia noastră este la fel de importantă utilizarea canalelor de
comunicare de tip social și new media, care înregistrează un număr de utilizatori în permanentă
creștere.
Cercetarea evidențiază o îmbunățățire generală a gradului de comunicare a activității reprezentanților
noștri în Parlamentul European. Salutăm, totodată, faptul că majoritarea eurodeputaților au luat în
considerare recomandările anterioare ale Institutului Qvorum privind transparentizarea și comunicarea
către publicul larg.

În cadrul analizei am urmărit să evidențiem pe acei europarlamentari care au în mediul on-line un
conținut informațional de calitate sau care facilitează cetățeanului date cu privire la politica europeană
și activitatea din Parlamentul European.

Cine dă exemple de urmat din punct de vedere al comunicării ?
Analiza efectuată evidențiază o serie de bune practici, pe care am considerat util a le evidenția pentru a
încuraja adoptarea lor și de către ceilalți europarlamentari. Astfel:
 Au publicat pe paginile de internet un raport de activitate pentru întreg mandatul de
europarlamentar 2009-2014: Norica Nicolai, Renate Weber, Cristian Preda, Sebastian Bodu,
Corina Crețu, Daciana Sârbu, George Sabin Cutaș, Victor Boștinaru, Viorica Dăncilă, Rareș
Niculescu11, Iuliu Winkler.
 Utilizează cu precădere conturile de pe rețeaua de socializare Facebook pentru comunicarea cu
privire la activitatea din Parlamentul European: Marian Jean Marinescu, Adina Vălean, Daciana
Sârbu, Norica Nicolai, Monica Macovei, Minodora Cliveti, Victor Boștinaru, Eduard Hellvig,
Elena Băsescu, Petru Luhan.
 Înregistrează o prezență activă pe Twitter din perspectiva subiectelor referitoare la activitatea
de europarlamentar: Eduard Hellvig, Renate Weber, Cătălin Ivan, Petru Luhan, Marian Jean
Marinescu, Monica Macovei, Elena Băsescu, Cristian Preda.

11

Raportul de activitate al domnului Rareș Niculescu cuprinde perioada 2009-2013.
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 Pe canalul Youtube sunt prezenți în mod activ12 europarlamentarii: Victor Boștinaru, Cătălin
Ivan, Corina Crețu, Petru Luhan, Elena Oana Antonescu, Marian Jean Marinescu, Monica
Macovei, Elena Băsescu.
 Publică pe paginile de internet sinteze săptămânale/lunare cuprinzând principalele concluzii ale
activității parlamentare din intervalul numit, precum și a principalelor teme de pe agenda PE
din perioada următoare: Daciana Sârbu, Cătălin Ivan, Minodora Cliveti, Renate Weber, Elena
Oana Antonescu, Elena Băsescu.
 Prezintă pe website și/sau blog sub o formă clară pozițiile proprii vis-a-vis de propuneri aflate
în proces legislativ și explică impactul acestora pentru România și UE: din partea delegației PD-L
- Monica Macovei, Marian Jean Marinescu, Petru Luhan, Rareș Niculescu, Theodor Stolojan;
din partea delegației PNL – Adina Vălean, Norica Nicolai, Eduard Hellvig, Renate Weber; din
partea delegației PSD+PC – Corina Crețu, Cătălin Ivan, Ioan Mircea Pașcu, Daciana Sârbu,
George Sabin Cutaș, Minodora Cliveti, Adriana Țicău, Viorica Dăncilă; delegația UDMR - Csaba
Sogor și domnii Cristian Preda(PMP) și Sebastian Bodu (PNȚCD).
 Prezintă sistematizat și automatizat pe canalele on-line felul în care au votat în PE: Adina
Vălean, Norica Nicolai.
 Publică pe website informații referitoare la grupurile de vizitatori din România pe care le-au
primit la PE: Monica Macovei, Marian Jean Marinescu.
Europarlamentarii UDMR utilizează canalele de comunicare social media și website-uri de prezentare,
preponderent în limba maghiară.
Europarlamentarii pentru care nu a putut fi localizat un website sau un blog de prezentare sunt: Claudiu
Ciprian Tănăsescu, Ovidiu Silaghi și Dan Dumitru Zamfirescu.

12

Din perspectiva subiectelor referitoare la activitatea de europarlamentar
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Care sunt cei mai influenți eurodeputați români ?
În ultimă instanță, am urmărit să determinăm care au fost cei mai influenți europarlamentari români în
acest mandat. În mod evident, orice evaluare de acest tip implică o anumită marjă de eroare generată
de selectarea și interpretarea ponderii unor criterii, precum și de potențiala lipsă a unor informații, în
special în ceea ce privește europarlamentarii deficitari la capitolul comunicare.
Cu toate acestea, considerăm oportun un astfel de demers care să ia în considerare și calitatea
activităților parlamentare, nu numai cantitatea. În acest fel, ne dorim ca inițiativa Institutului Qvorum să
stimuleze în mandatul următor implicarea eurodeputaților români în activități cu influență reală
(precum redactarea și amendarea de rapoarte legislative) și ocuparea de poziții cheie în cadrul
grupurilor politice și a comisiilor parlamentare (și în același timp să descurajeze excesul de activități a
căror importanță reală este mai scăzută).
În urma analizei Qvorum, europarlamentari cu o influență certă în Parlamentul European în mandatul
2009-2014 sunt:
-

-

Marian Jean Marinescu: vicepreședinte al grupului PPE pe durata întregului mandat și
raportor principal pe 4 rapoarte legiferate prin procedura de co-decizie;
Adina Vălean: vicepreședinte al grupului ALDE pe durata întregului mandat și raportor
principal pe 2 rapoarte legiferate prin procedura de co-decizie;
Adriana Țicău: vicepreședintele Comisiei de Transport și Turism a PE și raportor principal pe
3 rapoarte legiferate prin procedura de co-decizie;
Corina Crețu: vicepreședinte al grupului S&D începând din anul 2012 și vicepreședinte al
Comisiei de Dezvoltare Internațională a PE;
Theodor Stolojan: vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare a PE și
raportor principal pe 2 rapoarte legiferate prin procedura de co-decizie;
Iuliu Winkler: raportor principal pe 6 rapoarte legiferate prin procedura de co-decizie;
Monica Macovei: vicepreședinte al Delegației UE-Moldova a PE și raportor principal pe 3
rapoarte legiferate prin procedura de co-decizie (precum și multe alte rapoarte pe
procedura de descăcare bugetară);
Renate Weber: coordonator politic al grupului ALDE în Comisia pentru Libertăți Civile,
Justiție și Afaceri Interne a PE și raportor principal pe un raport legiferat prin procedura de
co-decizie.

Raportul Qvorum prezintă în detaliu activitatea fiecăruia dintre europarlamentarii români.
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