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Cuvânt introductiv 

 

„Democraţia este guvernarea poporului, de către popor, pentru popor” (Abraham Lincoln) 

 

O democrație funcțională are nevoie de un nivel ridicat de încredere al cetățenilor săi în instituțiile care o 

guvernează, pentru ca aceștia să participe activ în cadrul procesului de legiferare și de implementare a 

politicilor publice.  

 

Prin termenul „democraţie participativă” definim 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 partenerii 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. 

 
Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene  aleasă în mod direct de către alegătorii din 

cele 27 de state membre, reprezentând peste 500 de milioane de cetățeni. Cei 736 de eurodeputați sunt aleși 

pe o perioadă de 5 ani, sistemul electoral fiind însă diferit de la un stat membru la altul.  

 

Printre competențele Parlamentului European se numără cea de colegislator, împreună cu Consiliul Uniunii 

Europene, funcția bugetară și cea de control democratic asupra tuturor instituțiilor europene, în special asupra 

Comisiei Europene. 

 

Întărirea competenţei politice a Parlamentului European s-a realizat progresiv, saltul fiind făcut odată cu 

legitimizarea pe care i-a adus-o alegerea directă a europarlamentarilor încă din anul 1979. Controlul politic al 

Parlamentului European asupra Comisiei se exercită prin raportul anual pe are aceasta trebuie să îl prezinte 

Parlamentului, dar și constant prin interpelările pe care eurodeputații au posibilitatea să le adreseze Comisiei.  

 

Extinderea competenţelor Parlamentului European şi intensificarea competiţiei dintre cele două grupuri 

politice majore, PPE-CD şi respectiv S&D, a condus la o transnaţionalizare autentică, la o europenizare a 

grupurilor politice. În prezent, sistemul de partide din Parlamentul European a devenit mult mai consolidat şi 

mai competitiv, familiile de partide au cunoscut o înaltă dezvoltare, stabilitate şi o coeziune pe măsură. 

 

Pentru ca toate acestea să funcţioneze în parametri optimi, considerăm că este imperativ ca europarlamentarii 

să-şi respecte programele electorale şi respectiv promisiunile față de cei care le-au conferit mandatul. În plus, 

aleșii au datoria să se afle într-un permanent dialog cu cetăţenii și să îi informeze pe aceștia din urmă cu privire 

la activitățile pe care le întreprind și mai ales cu privire la deciziile pe care le iau în numele lor.  

 

 

 

Misiunea noastră 

 

Prin însăşi natura lor, organizaţiile nonguvernamentale trebuie să contribuie la oferirea de servicii cetăţenilor, 

inclusiv servicii de informare cu privire la activitatea reprezentanţilor lor. Dar pentru ca această informare să 

fie eficientă, ea trebuie să fie una responsabilă, evitându-se superficialitatea care produce mai degrabă efecte 

contra-productive. În acest sens, societatea civilă trebuie să se asigure că indică cetăţenilor cu exactitate unde 

anume sunt problemele dintr-o instituţie publică, fie că aceasta are atribuții executive sau legislative. 

 

În prezenta cercetare am urmărit să determinăm felul în care fiecare dintre europarlamentari a înțeles să își 

reprezinte electoratul românesc în Europa, atât prin calitatea cât și prin intensitatea acțiunilor sale. În plus, o 
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atenție deosebită s-a acordat calității procesului de comunicare și transparentizare a activității de către fiecare 

ales.  

 

 

Scopul cercetării 

 

Observaţiile repetate ale europarlamentarilor cu privire la lipsa de relevanţă a datelor pur cantitative, în 

absenţa unor observaţii calitative, ne-au făcut să înţelegem necesitatea acordării de importanţă ambelor 

dimensiuni, cu accent pe cea calitativă. Este, aşadar, un exemplu de colaborare între societatea civilă şi 

europarlamentari, în care fiecare parte ţine cont de opinia celeilalte, atât timp cât există certitudinea reciprocă 

a bunei credinţe. Un alt exemplu în acest sens îl reprezintă răspunsul pozitiv dat de cea mai mare parte dintre 

europarlamentari la solicitarea Institutului European pentru Democraţie Participativă - QVORUM de a-şi 

prezenta raportul de activitate, gest cât se poate de firesc având în vedere calitatea de reprezentanţi ai 

cetăţenilor. Nu putem totuşi trece cu vederea faptul că o altă parte dintre eurodeputați nu a răspuns pozitiv 

inițiativei noastre. Este un motiv în plus pentru care trebuie să evităm afirmaţiile generaliste la adresa întregii 

categorii și să analizăm cu atenţie şi cu detaşare acţiunile individuale ale fiecăruia dintre aleși pentru a informa 

cetăţenii/alegătorii cu obiectivitate deplină. 
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Metodologia de cercetare 

Perioada vizată: iulie 2009-aprilie 2010 

 
Parlamentul European este una din instituţiile fundamentale ale Uniunii Europene şi singura aleasă 
în mod direct de către cetăţenii din cele 27 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 individuală a fiecăruia dintre europarlamentarii români.  

 

Secțiuni: 

1. România 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, având în vedere şi partidele naţionale din care provin. 

b) Rata de prezenţă la lucrările plenare din Parlamentul European: se are în vedere gradul 
de prezenţă a delegaţiilor naţionale dintr-un stat membru la sesiunile plenare ale 
Parlamentului European, iar poziţionarea României este evidenţiată prin comparație cu 
celelalte state membre.  

c) Gradul de coeziune al României comparat cu coeziunea celorlalte 26 state membre, pe 
fiecare domeniu politic în parte. Gradul de coeziune al delegaţiilor naţionale arată coerenţa 
acestora în ceea ce priveşte voturile. Cu cât nivelul coeziunii este mai mare, cu atât mai des 
delegaţia naţională a votat în bloc, indiferent de grupul politic european la care partidele 
sunt afiliate.  

d) Activitatea delegaţiei României în Parlamentul European: vom studia activitatea 
reprezentanţilor delegaţiei României în funcţie de următorii indicatori de activitate: rapoarte 
redactate, rapoarte amendate, avize, moţiuni, întrebări adresate, declaraţii în plen. Vom 
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compara activitatea delegaţiilor naţionale din România cu activitatea celorlalte delegaţii 
naţionale din statele membre. 

 

2. Analiza activităţii membrilor partidelor din România reprezentate în Parlamentul European1 

În cadrul acestei secţiuni analiza va cuprinde următorii indicatori: 

a) Cât de influent este partidul naţional în cadrul grupului politic european: 

- din punct de vedere numeric, respectiv câţi europarlamentari deţine fiecare partid 
naţional în cadrul grupului politic european căruia îi este afiliat; 

- din punct de vedere al funcţiilor deţinute în cadrul Parlamentului European de 
europarlamentarii fiecărui partid naţional. 

b) Gradul de loialitate al unui partid naţional faţă de grupul european din care face parte 

Prin gradul de loialitate al unui partid naţional faţă de grupul european din care face parte 
ne-am propus să evidenţiem situaţiile în care membrii unui partid naţional urmează linia 
ideologică şi indicaţiile grupului politic european în ceea ce priveşte voturile sale, sau mai 
degrabă se ghidează după interesele naţionale (votează pe linie ideologică sau pe linie 
naţională). În acest sens, au fost tratate individual cazurile în care delegaţiile fiecărui partid 
naţional au fost rebele la vot faţă de grupul politic european la care sunt afiliate.  

Cu cât gradul de loialitate este mai mare cu atât acel partid naţional a ţinut cont mai mult de 
linia politică a grupului european.  

 

3. Analiza individuală a activităţii fiecărui europarlamentar român cuprinde următoarele 
elemente: 

 a. Comportamentul la vot pe 5 voturi de interes general: au fost selectate spre exemplificare 
5 subiecte generale care au fost supuse votului prin apel nominal în sesiunile plenare ale 
Parlamentului European. 

b. Rata de prezenţă la sesiunile plenare  

c. Indicatorii de activitate: rapoarte atribuite2, intervenţii (interpelări, discursuri în plen, 
declaraţii scrise), rapoarte amendate, opinii. Vom raporta indicatorii de activitate ai fiecărui 
MPE român la indicatorii de activitate ai tuturor celorlalţi MPE.  

 
d. Gradul de loialitate al unui MPE român faţă de grupul politic european: la acest punct vom 
studia în ce măsură europarlamentarii români sunt apropiaţi de linia ideologică a grupului 
european din care fac parte, în funcţie de comportamentul la vot.  

                                                           
1 Vom analiza delegaţia Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator (PSD+PC), delegaţia Partidului Naţional Liberal (PNL) 
delegaţia Partidului Democrat Liberal (PD-L), delegaţia Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) în PE.  

2 În cazul rapoartelor și avizelor au fost luate în considerare la număr doar acelea care au ajuns la faza de a fi puse pe agenda plenului. La 

momentul colectării datelor, o serie de rapoarte se aflau în curs de elaborare de către unii eurodeputați români. Unde ni s-a pus la 

dispoziție, am inclus această informație adițională în analiza individuală a activității deputaților.  
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e. Website-ul de prezentare a activităţii şi/sau blogul personal al europarlamentarului:în cazul în care 
europarlamentarul deține website sau blog, se urmărește dacă acesta este bidirecţional sau doar 
unidirecţional (dacă permite sau nu şi feed-back de la cetăţeni) și dacă este actualizat sau nu.  
 
 
La finalul analizei individuale a fiecărui MPE român, acestuia i se vor atribui 3 calificative 
intermediare și unul final în funcție de:  

 a)      Consecvenţă (indicator calitativ): măsura în care declaraţiile şi actiunile și voturile MPE sunt în 
acord unele cu altele şi dacă se poate trage concluzia că acţiunile fac parte dintr-o strategie 
integrată, bine pusă la punct, sau dacă, dimpotrivă, unele acţiuni şi declaraţii au mai degrabă 
caracter propagandistic şi nu duc la rezultate  concrete. 

b)      Consistenţă (indicator cantitativ): măsura în care eurodeputatul derulează un număr 
semnificativ de acţiuni care să faciliteze atingerea obiectivelor. 

c)       Comunicare: măsura în care MPE îşi comunică/transparentizează activitatea.  

Scala calificativelor este de la 0 la 5 , unde 0 reprezintă cea mai mică valoare, iar 5 este maximum. 

Sursele de informare 
 
A) Raportul de activitate individual al europarlamentarului pus la dispoziţia Institutului European 
pentru Democraţie Participativă - QVORUM 
 
Toţi europarlamentarii români au primit din partea Institutului QVORUM  solicitarea raportului de 
activitate din care să rezulte obiectivele propuse şi asumate, activităţile desfăşurate şi realizările din 
mandatul de europarlamentar. Informaţiile primite au fost ulterior verificate şi analizate în vederea 
unei evaluări riguroase şi obiective. 
 

B) Pagina de profil a fiecărui europarlamentar de pe aplicaţia electronică VoteWatch.eu 
(http://ro.votewatch.eu)  
 
În pagina de profil a unui europarlamentar s-au urmărit interpelările, moţiunile de rezoluţie, 
discursurile în plen, declaraţiile scrise, rapoartele redactate, rapoartele amendate, precum şi avizele 
(opiniile) atribuite. Totodată s-a ținut cont de prezenţa la şedinţele plenare ale PE şi s-a analizat 
loialitatea MPE faţă de grupul politic european la care este afiliat.  
 
În evaluarea activităţii fiecărui MPE român, am cuprins comportamentul la vot al 
europarlamentarilor pe 5 voturi de interes general. Informaţiile despre modul în care au votat 
eurodeputaţii români au fost preluate de pe pagina cu voturi ale MPE din aplicaţia electronică 
VoteWatch.eu. 
 
C) Website-ul personal sau/şi blogul eurodeputatului 
 
În cazul în care un MPE are website sau blog personal, s-a făcut distincţia între website-urile de 
prezentareuni-direcţionale, care permit doar informarea, şi cele bi-direcţionale, care permit şi 
cetăţenilor să îşi exprime opinia și să emită feed-back la punctele de vedere sau acţiunile 
parlamentarului. 
  

http://ro.votewatch.eu/
http://ro.votewatch.eu/
http://ro.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=595&eps=-1
http://ro.votewatch.eu/cx_mep_votes.php?an_start=2010&luna_start=03&zi_start=10.03.2010&euro_parlamentar_id=595
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Descrierea celor 5 voturi de interes general pe baza cărora a fost analizat comportamentul 

la vot al europarlamentarilor 

Pentru o mai bună exemplificare a comportamentului la vot al europarlamentarilor români au fost 

alese 5 voturi de interes general, din domenii diferite, pentru a permite cititorilor o analiză facilă a 

modului în care eurodeputaţii se pronunţă pe un anumit subiect. În aplicaţia electronică 

ro.votewatch.eu se regăsesc toate celelalte voturi din mandatul actual al Parlamentului European. 

1) Moțiunea pentru rezoluție a PE referitoare la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea 

Europeană 2009 – Paragraful 38 partea a II-a 

Această propunere de rezoluție aparţine domeniului politic Egalitate de gen și a fost votată în şedinţa 

plenară din data de 8.10.2009, având caracter nelegislativ3.  

Prin această moţiune este criticat faptul că majoritatea iniţiativelor de redresare economică se 

concentrează îndeosebi pe angajarea bărbaţilor. Există temeri că măsurile care vor fi luate pentru 

combaterea crizei economice vor afecta egalitatea între sexe şi furnizarea serviciilor sociale. 

Totodată se insistă asupra importanţei combaterii violenţei împotriva femeilor în vederea realizării 

egalităţii între bărbaţi şi femei și asupra faptului că femeile trebuie să deţină controlul asupra 

drepturilor lor sexuale şi reproductive, în special printr-un acces facil la contracepţie şi la avort. 

Unul din voturile cheie ale acestui raport a fost pe Paragraful 38/ partea a II-a, care face referire la 

faptul că femeile trebuie să beneficieze într-un mod facil la măsurile de contracepție şi la avort, 

subliniind totodată că femeile trebuie să aibă acces gratuit la consultaţii în vederea avortului. 

Amendamentul a fost adoptat cu sprijinul unei majorități de centru-stânga (ALDE, Verzii/ALE, GUE-

NGL şi S&D), în timp ce grupurile din partea dreaptă a spectrului politic (EPP, ECR, EFD) au votat 

împotrivă. 

Detalii la: http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=354&lang=ro  

 

2) Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009 - Amendamentul 10 

Acest raport ține de domeniul Politică Externă şi de Securitate, a fost votat în şedinţa plenară din 

data de 10.02.2010 şi are caracter nelegislativ. 

Concluzia principală a raportului de țară privind Turcia este că s-au înregistrat progrese limitate în 

ceea ce privește reformele politice în 2009. Prin moțiunea Parlamentului European se prevede 

necesitatea continuării și intensificării eforturilor pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de la 

Copenhaga4, a respectării obligației Turciei de a menține relații de vecinătate bune şi aprofundarea 

cooperării UE-Turcia. Europarlamentarii salută încheierea Acordului interguvernamental privind 

gazoductul Nabucco. 

                                                           
3
 Prin caracterul nelegislativ al unei rezoluții se înțelege faptul că Parlamentul European adoptă rezoluția 

pentru a  invita Comisia Europeană să inițieze o propunere legislativă pe subiectul vizat de rezoluție. 

4
Criteriile de la Copenhaga: garantarea statului de drept, a democraţiei, a drepturilor omului; economie de 

piaţă funcţională; capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de stat membru, inclusiv adeziunea la obiectivele 

politice, economice şi monetare ale Uniunii Europene 

http://ro.votewatch.eu/
http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=354&lang=ro
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Unul din voturile cheie pe această rezoluție a fost asupra Amendamentului 10, ce prevede explicit că 

obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este acela ca Turcia să devină membru al Uniunii, după ce 

va îndeplini criteriile de la Copenhaga.  

Amendamentul a fost respins, pe baza unei majorități de centru-dreapta, formată din grupurile 

ALDE, PPE și EFD, în timp ce grupurile S&D, Verzii/EFA şi ECR au susţinut documentul; majoritatea 

membrilor GUE-NGL s-au abţinut.  

Detalii la: http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=392&lang=ro  

 

3) Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi 

incluziune socială (Progress) ***I 14  

Rezoluţia aparţine domeniului Angajare şi probleme sociale și a fost votată pe data de 15.12.2009, 

având caracter legislativ. 

Potrivit documentului, este înfiinţat un instrument european de microfinanţare pentru ocuparea 

forţei de muncă şi incluziune socială - denumit instrumentul european de microfinanțare Progress – 

care va asigura  Uniunii resurse pentru extinderea accesului la microfinanțare și a disponibilităților de 

microfinanțare pentru microîntreprinderi (în special cele din economia socială). Progress este 

prevăzut şi pentru persoanele care și-au pierdut sau riscă să își piardă locul de muncă, precum și 

persoanele care se confruntă cu amenințarea excluderii sociale și care doresc să inițieze sau să-și 

dezvolte în continuare propria microîntreprindere. 

Rezoluţia a fost adoptată de coaliţia ALDE, ECR, EPP, S&D, EFD, în timp ce grupul GUE-NGL împreună 

cu grupul Verzilor/EFA au votat împotriva documentului. 

Amendamendul 14 al acestui raport face referire la faptul că finanţarea unor activităţi care să ducă la 

crearea unor noi locuri de muncă nu ar trebui să pericliteze programele deja existente.  

Detalii la: http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=266&lang=ro  

 

 

4) Mediile fără fum de tutun – paragraful 9 partea a II-a 

Moţiunea  aparţine de domeniul Mediu şi sănătate publică, a fost votată pe data de 26.11.2009 și 

are caracter nelegislativ. 

Această moțiune a Parlamentului European pune accent pe nevoia intensificării luptei împotriva 

consumului de tutun, prin crearea unei legislații uniforme la nivelul Uniunii în privinţa protecţiei 

cetăţenilor împotriva inhalării involuntare de fum de ţigară în spaţiile închise. De asemenea, sunt 

salutate noile politici europene care încurajează măsurile de creştere a cunoştinţelor populaţiei 

asupra riscurilor consumului de tutun.  

Unul din voturile cheie pe acest raport a fost asupra Paragrafului 9 partea a II-a, care prevedea 

eliminarea, până în 2010, a subvențiilor directe legate de producția de tutun.  

Amendamentul a fost respins, pe baza unei majorități de dreapta (EPP+EFD). Grupul ALDE a votat 

împotrivă, în timp ce eurodeputații din grupul S&D au avut opinii împărțite aproape în mod egal în 

interiorul grupului.  

http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=392&lang=ro
http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=266&lang=ro
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Detalii la: http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=259&lang=ro  

 

 

5) Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Această rezoluție aparține domeniului politic Libertăți civile, justiție și afaceri interne, a fost supusă 

votului în data de 21.10.2009, având un caracter nelegislativ.  

Prin această moţiune pentru rezoluţie este susținută libertatea de informare fără imixtiuni din partea 

autorităților și sunt criticate, totodată, presiunile și intimidările exercitate de către autoritățile 

guvernamentale italiene împotriva unor publicații italiene și europene. De cealaltă parte, unii 

eurodeputați au considerat aceasă moțiune ca neavenită și în dezacord cu realitățile din Italia, motiv 

pentru care au votat împotriva ei.  

Votul pentru această propunere de rezoluție a fost unul foarte strâns - 335 voturi în favoare, 338 

voturi împotrivă, 13 abțineri. Rezoluția a fost respinsă prin coaliția formată de grupurile de dreapta 

PPE, ECR și EFD.  

 

Detalii la: http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=104&lang=ro  

 

  

http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=259&lang=ro
http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=104&lang=ro
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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 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 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”) este prescurtarea folosită în mod curent în cercurile politice de la Bruxelles şi Strasbourg. 

A nu se confunda: raportor cu raportor virtual, raportor din umbră şi cu raportor de aviz: 

Raportor (rapporteur) se referă la un membru din cadrul unei comisii parlamentare sesizate în fond 
şi desemnat de către aceeaşi comisie să redacteze raportul oficial pentru o propunere (legislativă sau 
non-legislativă). 

Raportor virtual sau raportor din umbră (shadow rapporteur) se referă la un membru desemnat de 
către un grup politic, altul decât cel căruia îi aparţine raportorul (oficial), şi care este însărcinat cu 
monitorizarea redactării raportului respectiv. 

Raportor de aviz (opinion) se referă la membrul desemnat din cadrul comisiei parlamentare sesizate 
pentru aviz să redacteze opinia comisiei asupra propunerii (legislative sau non-legislative) respective. 

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 (265 membri); 

 Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, S&D = 
grup de centru stânga (184 membri) ; 

  Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, ALDE = grup politic de centru 
dreapta (84 membri); 

 Grupul Verzilor/Alianţa Europeană Liberă, Verzi/EFA = grup al ecologiştilor, regionaliştilor şi 
naţionaliştilor (55 membri); 

 Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei, EFD = grup politic european de dreapta, eurosceptic 
(32 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 (54 membri); 

  Membrii Neafiliaţi = independenţi (27 membri). 

Linia politică a unui Grup European/ a unei delegaţii naţionale: am definit linia politică a unui Grup 
Politic European sau a unei Delegaţii Naţionale drept poziţia adoptată de majoritatea 
eurodeputaţilor din cadrul Grupului sau Delegaţiei respective. Exemplu: dacă 40 eurodeputaţi de la 
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grupul ALDE au votat „PENTRU”, 25 „ÎMPOTRIVĂ” şi alţi 27 eurodeputaţi au votat „ABŢINERE”, linia 
politică a ALDE pentru acest vot a fost „PENTRU”.  

Loial/Rebel: un Membru al Parlamentului European (MPE) este considerat Loial Grupului său Politic 
European dacă opţiunea sa de vot este în acord cu linia politică a Grupului său Politic European 
pentru acel vot. Exemplu: dacă M. Alvarez votează „PENTRU” şi linia politică a S&D pentru acel vot 
este tot „PENTRU”, atunci Alvarez este loial Grupului său Politic European. În caz contrar, dacă el ar fi 
votat „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”, ar fi fost considerat Rebel, conform acestei distincţii.  

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.  

Atitudinea loială sau rebelă a delegaţiilor naţionale din interiorul Grupurilor Politice Europene: 
pentru fiecare vot se calculează dacă linia politică a fiecărei delegaţii naţionale (în majoritatea sa) din 
interiorul unui Grup Politic European este compatibilă cu linia politică a Grupului ca întreg. Dacă 
rezultatul este pozitiv, atunci delegaţia naţională este considerată Loială, în caz contrar este 
considerată Rebelă. 
 

Gradul de coeziune: calculează numărul situaţiilor în care eurodeputaţii din fiecare stat membru au 
votat conform liniei naţionale și nu celei ideologice. Rezultatele reprezintă situaţiile în care toate 
partidele naţionale dintr-un stat membru au votat la fel, şi, în plus, cel puţin unul dintre aceste 
partide naţionale a votat împotriva Grupului său Politic European. 

 

Voturi: Parlamentul European ia decizii în plen privind propunerile de politici prin intermediul 
voturilor nominale, electronice (neînregistrate) sau prin ridicare de mâini. Pe o propunere de politici, 

europarlamentarii pot vota „pentru” ( ), „împotrivă” ( ), „abținere” ( ), pot absenta      (

). De asemenea, există posibilitatea ca aceștia să nu voteze deși au fost prezenți ( ) sau să 

absenteze motivat în ziua respectivă ( ). În cadrul raportului de activitate al europarlamentarilor 
români, am analizat comportamentul la vot al eurodeputaţilor pe voturile prin apel nominal. 

Prezenţa: se referă la numărul de zile în care un MPE este prezent în plen din numărul de zile în care 
Parlamentul este în sesiune.  În analiza noastră nu am cuprins prezenţa eurodeputaţilor la şedinţele 
comisiilor parlamentare. 

Amendamente: amendamentele reprezintă modificări sugerate pentru a fi aduse unei propuneri de 
politici sau unui raport, care apoi sunt votate în Plen. 

Interpelări: Membrii Parlamentului European pot adresa întrebări Comisiei Europene sau Consiliului 
Uniunii Europene (în cadrul căruia guvernele sunt reprezentate prin miniştrii lor).  

Discursuri în plen: în cadrul analizei individuale a fiecărui MPE am cuprins şi discursuri în plen. 
Timpul de vorbire este alocat proporţional cu mărimea fiecărui Grup Politic European şi a fiecărei 
delegaţii naţionale. Eurodeputaţii folosesc timpul de vorbire pentru a explica o poziţie, a face o 
declaraţie sau pentru a atrage atenţia asupra unei probleme. 
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Lista abrevierilor 

ALDE   Grupul Alianței Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 

CE   Comisia Europeană 

ECR  Grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni 

EFD  Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei 

GUE-NGL  Grupul Confederal al Stângii Unite Europene-Stângii Nordice Verzi 

MPE  Membru al Parlamentului European 

PE  Parlamentul European 

PD-L  Partidul Democrat Liberal 

PNL  Partidul Naţional Liberal  

PPE   Grupul Partidul Popular European (Creştin-Democrat)  

PRM  Partidul România Mare 

PSD+PC  Alianța dintre Partidul Social Democrat și Partidul Conservator 

S&D  Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European 

UDMR  Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

UE  Uniunea Europeană 
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1. România în Parlamentul European 
 
a) Numărul de membri 

În Parlamentul European România are 33 de europarlamentari, dintr-un total de 736 (4,48%), fiind  a 
șaptea delegație ca mărime. În tabelul de mai jos este prezentată repartizarea MPE români în 
grupurile politice europene, comisiile europarlamentare şi partidele naţionale din care provin. 
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b) Rata de prezenţă la lucrările Parlamentului European 

 

În ceea ce priveşte rata de prezenţă la şedinţele plenare ale Parlamentului European, delegaţia 
României a avut o frecvenţă medie de 83,76% în intervalul iulie 2009-aprilie 2010, ceea ce o clasează 
pe ultimul loc între toate statele Uniunii. Pe primele locuri se situează Slovenia-95.14 %, Austria-
94.76 %, Luxemburg - 93.80 %, Estonia - 92.56 % şi Germania-91.91 %. La polul opus, cu o rată de 
prezenţă scăzută, alături de România se mai află Slovacia 86.29 %,  Ungaria - 85.95%, Danemarca-
85.85 % și Italia-85.44 %.  

 

c) Gradul de coeziune al României comparat cu coeziunea celorlalte 26 state membre, pe fiecare 
domeniu politic în parte 
 
Membrii Parlamentului European se grupează și votează în funcție de ideologiile politice și nu de  

 
 
naționalitate. De aceea, cu cât membrii delegației dintr-un stat membru sunt răspândiți în mai multe 
grupuri politice, cu atât gradul de coeziune5 al unei delegații naționale este mai mic. În cazul 
României, eurodeputații s-au înscris doar în 3 din cele 7 grupuri politice (iar 3 deputați au rămas în 

                                                           
5 Coeziunea este calculată comparând opțiunile de vot ale membrilor unei delegații sau unui grup politic. 

Sursa: ro.votewatch.eu  

Sursa: ro.votewatch.eu  
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afara grupurilor), ceea ce face ca delegația țării noastre să aibă un grad de coeziune relativ mare, 
fiind pe locul 4 raportat la celelalte delegații naționale. Altfel spus, membrii delegației României au 
fost de aceeași parte a baricadei în momentul votului, indiferent de partidul din care fac parte, mai 
des decât deputații din 22 dintre statele membre.  
 
Explicația rezidă în faptul că eurodeputații români fac parte din cele 3 grupuri politice aflate la 
centrul spectrului politic: PPE, ALDE și S&D. Aceste 3 grupuri politice votează deseori împreună, fapt 
pentru care și eurodeputații români votează, în virtutea inerției, împreună.  

Un indicator care ne arată fără echivoc faptul că Parlamentul European este dominat de interese 
ideologice și nu naționale este coeziunea grupurilor politice europene: 

 

 
Comparând valorile gradelor de coeziune ale grupurilor politice europene cu cele ale delegațiilor 
naționale reiese cu claritate că primele sunt semnificativ mai ridicate, în ciuda faptului că grupurile 
sunt în general formațiuni mai numeroase.  

d) Activitățile delegaţiei României în Parlamentul European  

Analiza activităţii delegaţiei României în PE are în vedere valorile a 7 indicatori de activitate: moţiuni 
de rezoluţie depuse, rapoarte redactate, întrebări adresate Comisiei şi Consiliului, rapoarte 
amendate, declaraţii scrise, discursuri în plen şi avize. 

Sursa: ro.votewatch.eu  
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Obținerea calității de raportor de către eurodeputați este indicatorul cu ponderea cea mai ridicată în 
analiza activității din PE. Astfel, în ceea ce priveşte România, aceasta are o medie de 0,15 
rapoarte/eurodeputat, ocupând poziţia a 15-a. La acest capitol, se poate afirma că România se află 
sub potențialul său, având în vedere că reprezintă a 7-a delegație din punct de vedere numeric. 
Comparativ, Malta are o medie de 1,80 rapoarte/eurodeputat, Polonia 0,48 rapoarte/eurodeputat. 
Pe de altă parte, eurodeputați din țări precum Cipru, Letonia, Lituania, Estonia, Luxemburg sau 
Finlanda nu au obţinut niciun raport până în prezent în noua legislatură a PE.  

 

La fel ca în cazul rapoartelor de fond alocate, România se află sub potențialul său în ceea ce privește 
rapoartele acordate pentru aviz. 
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În schimb, așa cum reiese din graficul de mai sus, România stă foarte bine la capitolul rapoarte 
amendate, unde se află pe poziția a 4-a dintre toate statele membre și prima dintre statele din 
Europa de Est, cu o medie de 9,12 rapoarte amendate/eurodeputat. Se poate concluziona faptul că 
deputații români caută să compenseze deficitul de rapoarte alocate spre redactare și să își manifeste 
influența prin amendarea unui număr mare de rapoarte (care au fost alocate deputaților din alte 
state membre).  

 

În ceea ce privește indicatorul întrebări adresate6 de către europarlamentari Comisiei Europene sau 
Consiliului, se constată o medie destul de scăzută pentru delegația României, de doar 7,36 
întrebări/MPE, comparativ cu alte state membre precum: Irlanda (47,08 întrebări/MPE), Grecia 
(37,59 întrebări/MPE), Austria (27,24 întrebări/MPE).  

                                                           
6 Întrebările sunt adresate de eurodeputați Comisiei, Consiliului sau unor agenții ale Uniunii, cu scopul de a atrage atenția asupra unei 

probleme și de a cere lămuriri privind modalitățile pe care instituția respectivă le are în vedere pentru a soluționa o problemă.  
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Delegația României se remarcă la capitolul moţiuni pentru rezoluţii, media de 6,27 moţiuni/ 
eurodeputat român plasează ţara noastră printre primele 5 state. Înaintea acesteia se regăsesc 
Finlanda, Estonia, Polonia şi Belgia. Totodată, delegația României ocupă locul 5 la calculul mediei 
declarațiilor scrise/eurodeputat , 0,33 declarații scrise/eurodeputat român. 
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În ceea ce privește discursurile în plen, fiecare eurodeputat român a susţinut în medie 21,52 
discursuri, ceea ce clasează România pe locul 4 între statele membre. Primul loc este ocupat de către 
Portugalia cu 38,82 discursuri/eurodeputat, urmată de Irlanda şi Austria, iar la polul opus sunt 
Danemarca, Letonia şi Bulgaria. 
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În graficele de mai sus se poate observa faptul că dintre cele 4 partide naționale românești 
reprezentate în PE, delegația liberală (PNL) se evidențiază  printr-un număr mediu de rapoarte 
redactate/ număr de europarlamentari de 0,6,  fiind urmată de europarlamentarii PD-L care 
înregistrează o medie de 0,14.  

În ceea ce privește numărul mediu de rapoarte amendate/număr de europarlamentari  delegația 
PSD este în top cu 10,55 de rapoarte amendate/eurodeputați  PSD, urmată îndeaproape cu o medie 
de 9,86 dedemocrat-liberali. 

Având în vedere indicatorul propuneri de rezoluție/numărul de eurodeputați se remarcă faptul că 
media delegației  PRM este nulă. La polul opus se află PD-L-ul și delegația UDMR cu un număr de 
8,79 de propuneri de rezoluție/număr de eurodeputați.   

La intervenții în plen delegațiile PSD, PD-L și UDMR au cele mai bune medii de 24,84 și respectiv 
27,07 discursuri/număr de eurodeputați.  

 

 

Concluzie 

Având în vedere valorile obținute de România la indicatorii de activitate prezentați, se poate afirma 
că până în prezent delegația țării noastre nu și-a fructificat în totalitate potențialul pe care îl are în 
cadrul Parlamentului European. Nivelul potențialului de influență (România se află pe locul 7 într-un 
clasament al potențialului de influență7) la care ne referim este calculat în funcție de mărimea 
delegației naționale și de funcțiile ocupate în cadrul comisiilor parlamentare.   

Astfel, se poate remarca faptul că în actuala legislatură a PE România a obținut valori mari la 
indicatori precum discursuri în plen, declarații scrise, moțiuni, acțiuni pentru care sprijinul colegilor 
de grup politic sau de Parlament nu este o condiție sine qua non. În schimb, la capitolele rapoarte și 
avize redactate, unde sprijinul grupului politic european este esențial, România se află doar la 
jumătatea clasamentului.  
                                                           
7 “România ocupă locul 7 ca potenţial de influenţă în noul Parlament European”, http://qvorum.ro/Files.aspx.  
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În capitolele ce urmează vom analiza activitatea fiecărui partid și eurodeputat în parte, pentru a 
determina în ce măsură a contribuit fiecare la manifestarea potențialului de influență al României în 
cadrul Forului legislativ european.  

  



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 
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2. Analiza activităţii membrilor partidelor din România din Parlamentul 

European 

I. Delegaţia Partidului Social Democrat + Partidul Conservator (PSD+PC) 

a) Cât de influent este PSD+PC  în cadrul grupului politic european Alianţa Progresistă a 
Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European (S&D); 
 

- din punct de vedere numeric: delegaţia PSD+PC deţine 11 europarlamentari în cadrul grupului 
politic S&D, fiind a 6-a delegație ca mărime (5,97%); 
- din punct de vedere al funcţiilor deţinute: europarlamentarii PSD+PC deţin în cadrul Parlamentului 
European 4 funcţii - 1 funcţie de vicepreşedinte de grup politic (Adrian Severin); 3 funcţii de 
vicepreşedinte în comisiile parlamentare (Ioan Mircea Paşcu - Comisia pentru Afaceri Externe, 
Corina Creţu - Comisia pentru Dezvoltare, Silvia Adriana Ţicău - Comisia pentru Transport şi Turism). 

 

b) Gradul de loialitate al europarlamentarilor PSD+PC faţă de S&D: 

 

Conform tabelului, gradul de loialitate al membrilor delegaţiei PSD+PC faţă de grupul politic S&D 
este de 98,64%, ceea ce demonstrează că în aproape fără excepție opţiunile de vot ale 
eurodeputaţilor din PSD+PC au fost în concordanţă cu linia grupului S&D, fiind loiali. Cu toate 
acestea, au existat câteva situaţii în care membrii PSD+PC nu au urmat linia ideologică şi indicaţiile 
grupului politic S&D în ceea ce priveşte comportamentul la vot şi au votat mai degrabă în funcţie de 
interesele naţionale (ceea ce numim vot pe linie naţională). Astfel, reprezentanţii PSD+PC au fost 
rebeli faţă de grupul politic european S&D, pe următoarele voturi:  

 Propunere de rezoluție -  Strategia UE pentru Conferința de la Copenhaga privind 
schimbările climatice (COP 15); 

 Propunere comună de rezoluţie referitoare la încălcările drepturilor omului în China, în 
mod deosebit cazul lui Liu Xiaobo. 

  

Sursa: ro.votewatch.eu  
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Propunere de rezoluție -  Strategia UE pentru Conferința de la Copenhaga privind 
schimbările climatice (COP 15) 

 
Această rezoluție a fost introdusă de către eurodeputaţi membri ai Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (Jo Leinen, Karl-Heinz Florenz, Dan Jorgensen, Chris Davies, Satu Hassi, 
Bas Eickhout, Martin Callanan, Bairbre de Brún) și a fost adoptată în data de 25 noiembrie 2009. 
Propunerea de rezoluție are caracter nelegislativ8.  
 
Obiectul propunerii de rezoluție: 
 

Parlamentul European subliniază faptul că Acordul Internațional Global privind Schimbările Climatice 
pentru perioada următoare anului 20129 ar trebui să se bazeze pe principiul "responsabilității 
comune, dar diferențiate", conform căruia țările industrializate preiau conducerea în ceea ce privește 
reducerea emisiilor lor interne. 

În propunerea de rezoluţie, Parlamentul European evidenţiază responsabilitatea țărilor dezvoltate de 
a acorda sprijin financiar și tehnic suficient, durabil și previzibil țărilor în curs de dezvoltare. Astfel, 
ţările în curs de dezvoltare vor putea să își asume angajamente privind reducerea emisiilor lor de 
gaze cu efect de seră, să se adapteze la efectele schimbărilor climatice și să reducă emisiile cauzate 
de despăduriri și de degradarea pădurilor, precum și să-și accelereze consolidarea capacităților în 
vederea îndeplinirii obligațiilor aferente unui viitor acord internațional privind schimbările climatice. 

Votul pe această propunere de rezoluție: dezacord între PSD+PC și S&D asupra a 4 amendamente 
 

Rezoluției i-au fost aduse 19 amendamente care au fost supuse votului. Dintre acestea, în cazul a 4 
amendamente delegaţia PSD+PC a avut o opțiune de vot distinctă față de grupul politic european la 
care este afiliată – S&D. Voturile pe amendamente sunt prezentate în cele ce urmează:  

Amendamentul 10 la paragraful 17, introdus de Grupul S&D propune ca sprijinul financiar pentru 
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea în contextul CCONUSC să se acorde din 
fonduri noi, suplimentare, care să se adauge la fondurile provenite din Asistenţa Oficială pentru 
Dezvoltare (AOD). Totodată, amendamentul prevede că aceste fonduri nu trebuie să fie în mod 
necesar independente de procedurile bugetare din statele membre. 

Acest amendament a fost respins la vot. Grupul 
politic S&D s-a aflat în majoritatea câștigătoare, 
votând împotriva amendamentului, considerând că 
sprijinul financiar pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea în contextul 
CCONUSC10 nu ar trebui să se acorde din fonduri noi, 
care să se adauge la cele provenite din Asistenţa 
Oficială pentru Dezvoltare (AOD). 

                                                           
8 Prin caracterul nelegislativ al unei rezoluții se înțelege faptul că aceasta nu are caracter obligatoriu (putere de lege), rezoluţia având rolul 

de invita Comisia Europeană să inițieze o propunere legislativă pe subiectul vizat de rezoluție sau pentru a expune poziţia PE pe o anumita 

chestiune de actualitate. 

9 Acordul Internațional Global privind Schimbările Climatice pentru perioada după 2012 prevede stimularea creșterii economice și sociale 

durabilă, promovând tehnologiile durabile din punct de vedere ecologic, energiile regenerabile și eficiența energetică, reducând consumul 

de energie și garantând noi locuri de muncă, coeziune socială, atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare. 

10 Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite referitoare la schimbările climatice (CCONUSC) 

Poziția S&D:  

Poziţia PSD&PC:  

Rezultatul votului:  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2009-0141&language=RO
http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=184&lang=ro
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Delegația PSD+PC a votat în favoarea acestui amendament, considerând că ar trebui alocate fonduri 
suplimentare pentru atenuarea schimbărilor climatice, în afara celor provenite din Asistenţa Oficială 
pentru Dezvoltare (ODA).  

Dintre eurodeputaţii PSD+PC, Victor Boştinaru, Ioan Enciu, Ioan Mircea Paşcu, Rovana Plumb, 
Daciana Sârbu, Adrian Severin şi Silvia Adriana Ţicău au avut o opţiune de vot diferită faţă de cea a 
grupului politic S&D, fiind consideraţi „rebeli”. În schimb, europarlamentarii George Sabin Cutaş şi 
Corina Creţu au votat în concordanţă cu linia politică a S&D, fiind de părere că nu sunt necesare noi 
fonduri pentru sprijinul financiar împotriva schimbărilor climatice. Totodată, Vasilica Dăncilă şi 
Cătălin Ivan au fost absenţi la acest vot. 
 
Amendamentul 31 la paragraful 17, introdus de Jolanta Emilia Hibner şi Bogusław Sonik, propune ca 
sprijinul financiar pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea în contextul 
CCONUSC să fie acordat în cadrul Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare (AOD). Totodată, prin textul 
amendamentului se propune acordarea resurselor financiare sub formă de subvenţii, nu sub formă de 
credite preferenţiale, atingându-se astfel angajamentele AOD deja existente de 0,7% din PIB până în 
2015. 

Acest amendament a fost respins la vot. Grupul politic S&D s-a aflat în majoritatea câștigătoare, 
votând împotriva amendamentului, nefiind de acord ca resursele financiare pentru atenuarea 
schimbărilor climatice să fie acordate sub formă de subvenţii şi din fondurile alocate în cadrul 

Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare (AOD). 

Delegația PSD+PC a votat în favoarea acestui 
amendament considerând că ar trebui alocate fonduri 
suplimentare pentru atenuarea schimbărilor 
climatice, în afara celor provenite din Asistenţa 
Oficială pentru Dezvoltare (ODA).  
Dintre eurodeputaţii PSD+PC,  Victor Boştinaru, Ioan 
Enciu, Ioan Mircea Paşcu, Rovana Plumb, Daciana 
Sârbu şi Silvia Adriana Ţicău au avut o opţiune de vot 
diferită faţă de cea a grupului politic S&D, susţinând 

acordarea sprijinului financiar pentru atenuarea schimbărilor climatice sub formă de subvenţii din 
fonduri noi. În schimb, europarlamentarii George Sabin Cutaş, Corina Creţu şi Adrian Severin au votat 
în concordanţă cu linia politică a S&D. Totodată, Vasilica Dăncilă şi Cătălin Ivan au fost absenţi la 
acest vot. 

Amendamentul 11 la paragraful 18, introdus de Grupul S&D, propune ca ajutorul financiar 
substanțial pentru eforturile de atenuare la schimbările climatice și pentru necesitățile de adaptare 
ale țărilor în curs de dezvoltare să fie acordat de Uniunea Europeană doar dacă se încheie un acord 
ambițios care să includă obiective obligatorii de reducere a emisiilor. Totodată, ajutorul va fi utilizat 
pentru a obține rezultate pozitive, de exemplu în domeniul transferului de tehnologie (cu respectarea 
legislației privind drepturile de proprietate intelectuală) și al sprijinului în scopul dezvoltării 
capacităților. 

Acest amendament a fost respins la vot. Grupul politic S&D 
s-a aflat în majoritatea câștigătoare, votând împotriva 
amendamentului, considerând că sprijinul financiar pentru 
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea nu 
ar trebui condiţionat de încheierea unui acord care să 
prevadă obiective obligatorii de reducere a emisiilor. 

Delegația PSD+PC a votat (în majoritatea sa) diferit faţă de 
linia politică a grupului S&D, respectiv în favoarea acestui 

Poziția S&D:  

Poziţia PSD&PC:  

Rezultatul votului:  

 

Poziția S&D:  

Poziţia PSD&PC:  

Rezultatul votului:  

 

http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=183&lang=ro
http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=187&lang=ro
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amendament, considerând că un acord care să stabilească unele obiective clare şi obligatorii va 
conduce către rezultate rapide în cadrul reducerii emisiilor poluante, UE respectându-şi 
angajamentele luate de reducere a acestor emisii cu 20%.  

De remarcat că în acest caz părerile deputaților PSD+PC au fost împărțite. Astfel eurodeputaţii Victor 
Boştinaru, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Ioan Enciu, Ioan Mircea Paşcu, Rovana Plumb, Daciana 
Sârbu şi Silvia Adriana Ţicău au avut o opinie de vot diferită faţă de cea a S&D, votând în favoarea 
amendamentului. În schimb, Adrian Severin a fost loial grupului S&D, iar deputaţii Vasilica Dăncilă şi 
Cătălin Ivan au fost absenţi la acest vot. 

 

Prin introducerea amendamentului 32 la paragraful 18 s-a dorit eliminarea paragrafului menţionat 
din textul propunerii de rezoluţie. Acest paragraf fixa un prag minim de 30 000 de milioane EURO pe 
an până în 2020, pentru contribuția colectivă a UE la eforturile de atenuare și la necesitățile de 
adaptare ale țărilor în curs de dezvoltare, un nivel care ar putea crește în funcție de noile informații 
obținute cu privire la gravitatea schimbărilor climatice și la amploarea costurilor acestora.  

Acest amendament a fost respins la vot. Grupul politic S&D s-a aflat în majoritatea câștigătoare, 
votând împotriva amendamentului, considerând că este benefică eliminarea unui prag minim de 
30 000 de milioane EURO pe an până în 2020, pentru 
contribuția colectivă a UE la eforturile de atenuare și la 
necesitățile de adaptare ale țărilor în curs de dezvoltare. 

Delegația PSD+PC  (în majoritatea sa) a votat în favoarea 
acestui amendament, nefiind de acord cu eliminarea unui 
prag minim pentru contribuția colectivă a UE la eforturile 
de atenuare și la necesitățile de adaptare ale țărilor în curs 
de dezvoltare.  

Europarlamentarii Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Ioan 
Enciu, Ioan Mircea Paşcu, Rovana Plumb, Daciana Sârbu şi 
Silvia Adriana Ţicău au fost rebeli faţă de S&D, nefiind de acord cu eliminarea unui prag minim 
pentru contribuţia colectivă a UE. Domnii deputaţi Victor Boştinaru şi Adrian Severin au respectat 
opţiunile de vot ale grupului S&D, iar Vasilica Dăncilă şi Cătălin Ivan au fost absenţi la acest vot.  

Poziția S&D:  

Poziţia PSD&PC:  

Rezultatul votului:  

 

http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=186&lang=ro
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Propunere comună de rezoluţie referitoare la încălcările drepturilor omului în China, în mod 
deosebit cazul lui Liu Xiaobo 

 

Această rezoluție ţine de domeniul Politică externă și de securitate, a fost  introdusă de către 
grupurile politice PPE, ALDE, Verzi/EFA, ECR, GUE, EFD și a fost adoptată în data de 21 ianuarie 2010. 
Această propunere de rezoluție are caracter nelegislativ11.  

Parlamentul European a adoptat această propunere de rezoluţie ca urmare a arestării în China a lui 
Liu Xiaobo, important militant pentru drepturile omului.  

Obiectul propunerii de rezoluție: 

Parlamentul European solicită eliberarea din închisoare a lui Liu Xiaobo şi recomandă Chinei să 
garanteze respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ratificând Pactul 
Internațional privind Drepturile Civile și Politice. Totodată, PE cere Chinei respectarea dispozițiilor 
Declarației Organizației Națiunilor Unite privind Apărătorii Drepturilor Omului adoptată de Adunarea 
Generală ONU la 9 decembrie 1998. 

În propunerea de rezoluţie, Parlamentul European consideră că dezvoltarea relațiilor economice cu 
China trebuie combinată cu un dialog politic eficient și solicită integrarea principiului privind 
respectarea drepturilor omului în noul Acord-Cadru dintre UE şi China. De asemenea, legislativul 
european salută intenția companiei Google de a înceta colaborarea cu autoritățile chineze în ceea ce 
privește acțiunile de filtrare și de cenzurare a internetului, ţinând cont de faptul că au avut loc atacuri 
cibernetice asupra sistemelor sale de computere. 

China a respins toate recomandările statelor membre ONU în ceea ce privește libertatea de expresie, 
libertatea de asociere, independența justiției, protecția apărătorilor drepturilor omului, drepturile 
minorităților etnice, abolirea pedepsei cu moartea, interzicerea torturii, libertatea mass-mediei etc. 

Votul pe această propunere de rezoluție: dezacord între PSD+PC și S&D pe 3 paragrafe 
 

Delegaţia PSD+PC a avut o opțiune de vot distinctă față de grupul politic european la care este 
afiliată – S&D, pe 3 paragrafe din textul rezoluţiei. Voturile sunt prezentate în cele ce urmează:  

 
Prin paragraful 1 al rezoluţiei se solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Liu Xiaobo din 
închisoarea din China şi se condamnă în termeni duri hărțuirea juridică la care a fost supus. Totodată, 
Parlamentul European este solidar cu acțiunile și inițiativele pașnice ale lui Liu Xiaobo, prin care 
susţinea reformele democratice și  protecția drepturilor omului. 
 
Acest paragraf a fost adoptat la vot. Grupul politic S&D s-a 
aflat în majoritatea câștigătoare, votând în favoarea 
paragrafului, susţinând eliberarea imediată a lui Liu Xiaobo 
şi condamnând hărţuirea juridică la care acesta a fost 
supus. 

Delegația PSD+PC a votat (în majoritatea sa) diferit faţă de 
linia politică a grupului S&D, respectiv împotriva acestui 

                                                           
11 Prin caracterul nelegislativ al unei rezoluții se înțelege faptul că Parlamentul European adoptă rezoluția pentru a  invita Comisia 

Europeană să inițieze o propunere legislativă pe subiectul vizat de rezoluție. 

Poziția S&D:  

Poziţia PSD&PC:  

Rezultatul votului:  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2010-0040&language=RO
http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=312&lang=ro
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paragraf. 

Opţiunile de vot ale deputaților PSD+PC au fost împărțite. Astfel, eurodeputaţii Victor Boştinaru, 
Corina Creţu, Vasilica Dăncilă, Ioan Enciu, Cătălin Ivan, Daciana Sârbu şi Adrian Severin au avut o 
opinie de vot diferită faţă de cea a S&D, votând împotriva paragrafului sau abţinându-se de la vot. În 
schimb, George Cutaş, Rovana Plumb şi Silvia Ţicău au fost loiali grupului S&D, iar deputatul Ioan 
Mircea Paşcu a fost absent la acest vot.  

 

În paragraful 6 al rezoluţiei Parlamentul European condamnă executarea lui Akmal Shaikh și își 
reafirmă opoziția sa absolută faţă de folosirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele. 
Totodată legislativul european consideră că abolirea pedepsei cu moartea este o parte integrantă a 
respectului pentru drepturile omului și a protecției demnității umane în toate țările. 
 
Acest paragraf a fost adoptat la vot. Grupul politic S&D s-a aflat în majoritatea câștigătoare, votând 

în favoarea paragrafului, condamnând executarea lui 
Akmal Shaikh şi susţinând abolirea pedepsei cu 
moartea în toate țările. 

Delegația PSD+PC a votat (în majoritatea sa) diferit 
faţă de linia politică a grupului S&D, respectiv 
împotriva acestui paragraf. Eurodeputații PSD+PC au 
avut opţiuni diferite de vot. Astfel eurodeputaţii 
Corina Creţu, Vasilica Dăncilă, Ioan Enciu, Cătălin 
Ivan, Rovana Plumb, Daciana Sârbu şi Adrian Severin 
au avut o opinie de vot diferită faţă de cea a S&D, 

votând împotriva paragrafului sau abţinându-se de la vot.  

În schimb, Victor Boştinaru, George Cutaş, şi Silvia Ţicău au fost loiali grupului S&D, iar deputatul 
Ioan Mircea Paşcu a fost absent la acest vot.  

 
Prin paragraful 11 Parlamentul European solicită integrarea principiului privind respectarea 
drepturilor omului în noul Acord-cadru dintre UE şi China, 
considerând că dezvoltarea relațiilor economice cu China trebuie 
combinată cu un dialog politic eficient. 
Acest paragraf a fost adoptat la vot. Grupul politic S&D s-a aflat 
în majoritatea câștigătoare, votând în favoarea paragrafului, 
aprobând integrarea în noul acord-cadru care se negociază cu 
China a principiului privind respectarea drepturilor omului. 

Delegația PSD+PC a votat (în majoritatea sa) diferit faţă de linia 
politică a grupului S&D, respectiv împotriva acestui paragraf. 
Eurodeputații PSD+PC au avut opţiuni diferite de vot. Astfel, 
eurodeputaţii Victor Boştinaru, Corina Creţu, Vasilica Dăncilă, Ioan Enciu, Cătălin Ivan, Daciana Sârbu 
şi Adrian Severin au avut o opinie de vot diferită faţă de cea a S&D, votând împotriva paragrafului sau 
abţinându-se de la vot. În schimb, George Cutaş, Rovana Plumb  şi Silvia Ţicău au fost loiali grupului 
S&D, iar deputatul Ioan Mircea Paşcu a fost absent la acest vot.  

  

Poziția S&D:  

Poziţia PSD&PC:  

Rezultatul votului:  

 

Poziția S&D:  

Poziţia PSD&PC:  

Rezultatul votului:  

 

http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=313&lang=ro
http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=315&lang=ro
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Analiza activității individuale a eurodeputaților PSD+PC 

                    

George Sabin CUTAŞ 

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor  

Membru: 

 Comisia pentru afaceri economice şi monetare 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru comerţ internaţional 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Iran 

Website: http://www.sabincutas.ro/ - site-ul este actualizat şi bidirecţional; 

 

SUMAR ACTIVITATE 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 3 (poziţia 299 – 409 din 736 MPE); 

Interpelări: 7 (poziţia 236 – 267 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 10 (poziţia 257 – 281 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 2 (poziţia 283 – 369 din 736 MPE). 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenţa în plen: 100.00% (poziţia 1 – 68 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 98.83% (poziţia 55 din 736 MPE). 

http://www.sabincutas.ro/


INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM 
 

33 
 

VOTURI 

 

Comportamentul la vot al domnului George Sabin Cutaş pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul eurodeputat George Sabin Cutaş a votat în favoarea 
adoptării acestui amendament, fiind de acord ca femeile să 
aiba acces facil la contracepţie şi la avort. Votul domnului 
George Cutaş a respectat linia politică a grupului S&D. 

 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Europarlamentarul George Cutaş a respectat linia politică a 
grupului S&D, votând în favoarea acestui amendament care 
preciza că Turcia va deveni membră a Uniunii Europene doar 
după ce va îndeplini criteriile de la Copenhaga (garantarea 
statului de drept, a democraţiei, a drepturilor omului; 

economie de piaţă funcţională; capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de stat membru, inclusiv 
adeziunea la obiectivele politice, economice şi monetare ale Uniunii Europene). 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 
Domnul europarlamentar George Sabin Cutaş s-a abţinut de la 
votul privind acest amendament, menţinând linia politică a 
grupului S&D. 

 

 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
 
Domnul George Sabin Cutaş a votat în favoarea acestui 
amendament, respectând linia politică a grupului S&D, aprobând 
eliminarea subvențiilor directe acordate pentru cultivarea 
tutunului. 

Poziţia George Sabin Cutaş:  

Poziţia S&D:  

Poziţia George Sabin Cutaş:  

Poziţia S&D:  

 

Poziţia George Cutaş:  

Poziţia George Cutaş:  

Poziţia S&D:  

 



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 

http://ro.votewatch.eu 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană 
Domnul europarlamentar George Cutaş a votat în favoarea 
acestei rezoluţii care susţine libertatea de informare fără 
imixtiuni din partea autorităților și critică, totodată, presiunile și 
intimidările exercitate de către autoritățile guvernamentale 
italiene împotriva unor publicații italiene și europene. Poziţia sa 
a fost în conformitate cu linia politică a grupului S&D. 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele aduse proiectului de aviz Strategia UE pentru Caucazul de Sud domnul 
George Cutaş consideră că încheierea unor acorduri de liber schimb cu Georgia, Armenia şi 
Azerbaidjan ar putea conduce nu numai la o creştere economică, ci ar putea să crească 
investiţiile străine, să creeze noi locuri de muncă şi să ajute la eradicarea sărăciei; 
 

 Proiectul de aviz referitor la noi evoluții în achizițiile publice - George Cutaş specifică faptul 
că politicile selective în domeniul achiziţiilor publice sunt premise de legislaţie 
internaţională, inclusiv de acordurile din cadrul GATT/OMC. Acesta propune Comisiei să 
examineze posibilitatea utilizării achiziţiilor publice ecologice ca un instrument de 
promovare a dezvoltării durabile şi  să analizeze posibilitatea includerii în acordurile de 
achiziţii publice încheiate cu partenerii internaţionali dispoziţii care să impună respectarea 
obligaţiilor privind drepturile fundamentale ale omului prevăzute în convenţii şi acorduri 
internaţionale; 
 

 Domnul George Sabin Cutaş, prin amendamentele depuse raportului referitor la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a 
securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE, 
recomandă ca gazoductul Nabucco să devină un proiect prioritar pentru instituţiile 
europene. De asemenea, eurodeputatul consideră că fondurile europene de coeziune şi 
structurale, la fel ca şi celelalte instituţii financiare ale Uniunii Europene, ar trebui să aloce 
fonduri pentru investiţii în infrastructura energetică. 

Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri de domnul eurodeputat George Cutaş:  

 Măsurile pe care le are în vedere Comisia pentru a impulsiona proiectul Nabucco  
Domnul George Sabin Cutaş a dorit să afle, prin această întrebare, ce măsuri are în vedere 
Comisia pentru a impulsiona realizarea proiectului Nabucco şi a susţine iniţiativa statelor 
membre; 

 

 Stimularea unui model economic bazat pe energii regenerabile 
George Cutaş a dorit să afle de la CE dacă aceasta a pregătit un plan pentru diminuarea 
pierderilor economice provocate de schimbările climatice. De asemenea, domnul 
europarlamentar a interpelat Comisia cu privire la măsurile luate pentru stimularea utilizării 
energiilor regenerabile în ţările membre şi pentru afirmarea acestui model economic la nivel 
global, în condiţiile reticenţei unora dintre marii poluatori ai lumii; 

 

 Soluţii pentru aderarea statelor membre la zona euro 

Poziţia George Cutaş:  

Poziţia S&D:  
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Prin adresarea acestei întrebări Comisiei Europene, domnul George Cutaş a dorit să afle care 
ar fi soluţia optimă pentru a ajuta statele care nu aparţin zonei euro să se alinieze la 
standardele stabilite la Maastricht (deficit bugetar < 3%, gradul de îndatorare < 60% din PIB, 
stabilitatea cursului de schimb demonstrată prin participarea timp de 2 ani la mecanismul 
cursului de schimb al Sistemului Monetar European, ratele dobânzilor pe termen lung 
apropiate de ratele din ţările cu cea mai mică inflaţie, stabilitatea preţurilor, măsurată în 
funcţie de rata inflaţiei din cele 3 state membre cu cele mai bune performanţe); 
 

 Cooperarea administrativă în domeniul fiscal - Asistenţă reciprocă în materie de 
recuperare a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri - Aplicarea opțională 
și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și 
servicii care prezintă risc de fraudă (modificare a Directivei 2006/112/CE) - Promovarea 
bunei guvernanțe în chestiuni fiscale: 
George Cutaş consideră că această propunere de directivă reprezintă un pas înainte pentru 
asigurarea concordanţei dintre legislaţia fiscală europeană  şi evoluţiile la nivel economic, cât 
şi intensificarea procesului de integrare europeană. În acest sens, schimbul automat de 
informaţii, eliminarea secretului bancar şi măsurile pentru îmbunătăţirea asistenţei reciproce 
în materie de recuperare a creanţelor pot contribui semnificativ la eficientizarea cooperării 
administrative între cele 27 de state membre; 
 

 Perspectivele Agendei pentru dezvoltare de la Doha în urma celei de-a şaptea Conferinţe 
Ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
George Cutaş consideră că este necesară concluzionarea Agendei pentru dezvoltare de la 
Doha în cursul anului 2010 şi menţinerea criteriului de dezvoltare ca pilon central al agendei, 
aceasta putându-se transforma într-un cadru solid pentru coordonarea activităţilor 
numeroşilor actori economici şi pentru facilitarea ieşirii din recesiune şi reconstrucţiei 
economiei. De asemenea, eurodeputatul român specifică faptul că Agenda de Dezvoltare 
Doha are un rol important în creşterea economică, dar şi în scăderea şomajului şi a sărăciei. 

 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere Comună de rezoluţie referitoare la legalizarea pedepsei cu moartea în Coreea 
de Sud 
Prin această moţiune Parlamentul European îşi reafirmă opoziţia faţă de pedeapsa cu 
moartea, care vine în contradicţie cu un sistem modern de justiţie penală şi care nu reduce 
rata criminalităţii. De asemenea, membrii PE încurajează Republica Coreea să instituie un 
moratoriu legal asupra tuturor execuţiilor până la adoptarea de către Parlament a unei legi 
de abolire a pedepsei cu moartea, şi solicită guvernului Republicii Coreea să sprijine rezoluţia 
ONU privind abolirea pedepsei cu moartea şi să sprijine sau să voteze în favoarea unei 
rezoluţii care să fie prezentată Adunării Generale. 

 

 

 

 

 

Consecvenţă:   

Consistenţăa:  

Comunicare:  

Calificativ final:  



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 

http://ro.votewatch.eu 

Prezenţa în plen: 84.62% (raportat la ceilalţi europarlamentari, aceasta se află pe poziţia 524 

- 565 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.72% (poziţia 155 din 736 MPE). 

 

 

Rovana PLUMB 

 

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor 

Membru: 

 Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale  

 Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară  

 Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen  

 Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova  

 

Website:  http://www.rovanaplumb.ro – site-ul este actualizat, unidirecţional; 

 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 1 (poziţia 21 –102 din 736 MPE); 

Rapoarte amendate: 5 (poziţia 160 – 220 din 736 MPE); 

Interpelări: 2 (poziţia 454 – 434 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 21 (poziţia 109 – 116 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 2 (poziția 283-369 din 736 MPE). 

 

 

 

 

http://www.rovanaplumb.ro/
file:///C:\Users\Administrator\Desktop\Raport%20VoteWatch\fisa_Plumb.docx%23amendamente
file:///C:\Users\Administrator\Desktop\Raport%20VoteWatch\fisa_Plumb.docx%23discurs
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Rovana Plumb pe 5 voturi de interes general 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 
 

Doamna Rovana Plumb nu a votat, fiind absentă 
. 

 

 

 

Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – 

Amendamentul 10  

 
Doamna Rovana Plumb nu a votat, fiind absentă. 
 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 
Doamna europarlamentar Rovana Plumb nu a votat acest 
amendament. 
 
 

 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9 partea a 
2a 

 
Rovana Plumb a votat în favoarea acestei părţi a 
paragrafului 9,  care viza eliminarea, până în 
2010, a subvențiilor directe legate de producție 
acordate cultivării tutunului. Votul doamnei 

Poziţia Rovana Plumb:  

 

Poziţia Rovana Plumb:  

 

 

 

Poziţia Rovana Plumb:  

Poziţia S&D:  

 

Poziţia Rovana Plumb:  
 



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 
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Rovana Plumb a fost conform cu linia politică a 
grupului S&D. 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Doamna europarlamentar Rovana Plumb a votat 
în favoarea acestei rezoluții, susținând libertatea 
de informare fără imixtiuni din partea 
autorităților. Votul doamnei Rovana Plumb a 
respectat linia politică a grupului politic S&D. 
 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
 http://www.votewatch.eu 
 
La momentul colectării datelor, doamna Rovana Plumb a devenit raportor de opinie al Comisiei 
Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale pe raportul privind Directiva concediului maternal. 
Doamna europarlamentar nu ne-a comunicat mai multe informaţii despre activitatea sa în calitate 
de raportor de aviz pe acest subiect. 
 
Principalele opinii (la rapoarte ajunse în plen): 

 Europarlamentara a depus un aviz referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul 
de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează ce 
are ca scop creşterea procentului de femei active şi diminuarea segregării pe piaţa muncii, 
precum şi anularea diferenţelor salariale dintre femei şi bărbaţi, prin oferirea mai multor 
posibilităţi în ceea ce priveşte concediul de maternitate. 

 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele aduse Proiectului de aviz referitor la mobilizarea tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în vederea facilitării tranziţiei spre o economie eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon, Rovana Plumb solicită Comisiei 
ca statele membre şi Comitetul Regiunilor să coopereze în vederea creării unei reţele de 
internet pentru schimbul de cele mai bune practici între autorităţile locale şi regionale în 
domeniul sporirii performanţei energetice prin utilizarea TIC; 
 

 Proiect de raport Cartea albă a Comisiei: „Adaptarea la schimbările climatice: către un 
cadru de acțiune la nivel european” – doamna europarlamentar Rovana Plumb, prin 
amendamentele depuse,  subliniază faptul că strategia de recuperare a UE ar trebui să ia în 
considerare dimensiunea socială şi de ocupare a forţei de muncă a politicilor de adaptare. 
De asemenea, Rovana Plumb invită Comisia să includă în toate politicile externe ale UE ca 
obiectiv sporirea gradului de adaptare la schimbările climatice; 

 

 Proiect de aviz referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de 
măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul 
lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează – Rovana Plumb a 
amendat acest proiect propunând ca bărbaţii să beneficieze de dreptul obligatoriu la 
concediu de paternitate, similar concediului de maternitate, cu excepţia duratei. Scopul este 

Poziţia Rovana Plumb:  

Poziţia S&D:  
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acela de a crea treptat condiţiile necesare participării echilibrate a bărbaţilor şi femeilor la 
activitatea profesională şi la viaţa de familie. 

 
 
Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri în plen de către doamna eurodeputat Rovana 
Plumb: 

 Ce măsuri se prevăd la nivelul UE pentru a împiedica mortalitatea crescută datorată 
infecţiilor cauzate de bacterii rezistente la antibiotice, precum şi pentru informarea 
populaţiei interesate - Rovana Plumb a interpelat Comisia Europeană cu privire la măsurile 
prevăzute pentru a împiedica administrarea excesivă de antibiotice pentru boli care ar putea 
fi combătute prin tratamente diferite; 
 

 Strategia europeană pentru regiunea Dunării - Doamna eurodeputat a cerut Comisiei să 
ofere informații în ceea ce priveşte situația actuală a elaborării strategiei UE pentru regiunea 
Dunării, prioritățile ei și principalele criterii pentru selectarea proiectelor care vor fi incluse 
în planul de acțiune; 
 

 Politica internaţională privind schimbările climatice după Conferinţa de la Copenhaga: 
revigorarea negocierilor internaţionale prin acţiuni imediate - În cadrul acestui discurs 
Rovana Plumb a solicitat Înaltului Reprezentant pentru Politica Externă și Securitate Comună 
şi Comisarului pentru combaterea schimbărilor climatice să prezinte Parlamentului o 
strategie pentru diplomaţie climatică.  

 

Principalele teme abordate prin semnarea moţiunilor pentru rezoluţii:  

 Propunere comună de rezoluţie referitoare la al doilea Summit European privind romii 

– prin semnarea acestei propuneri de rezoluții Rovana Plumb condamnă escaladarea recentă 
a ostilității împotriva romilor din mai multe state membre ale UE. Consideră că lupta 
împotriva discriminării romilor, care constituie o comunitate paneuropeană, necesită o 
abordare cuprinzătoare și astfel  îndeamnă Comisia și Consiliul să utilizeze inițiativele 
existente, cum ar fi Deceniul pentru integrarea romilor, pentru a spori eficacitatea 
eforturilor în acest domeniu. 

 

   

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 
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Prezenţa în plen: 82.05% (poziţia 570 – 605 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.67% (poziţia 158 – 159 din 736 MPE). 

 

  

Vasilica Viorica DĂNCILĂ 

 

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor 

Membru: 

 Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

 Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek 

 Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneeană 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru dezvoltare regională 

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

 

Website: Nu există/Nu a fost găsit 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 10 (poziţia 32 – 45 din 736 MPE); 

Interpelări: 9 (poziţia 192 – 223 din 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 21 (poziţia 109 – 116 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Viorica Dăncilă pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

Doamna Viorica Dăncilă a votat în favoarea acestei părţi 
din paragraf, considerând că femeile ar trebui să 
beneficieze de acces facil la contracepţie şi la avort.  
Doamna europarlamentar Dăncilă a respectat linia politică 
a grupului politic S&D. 
 
 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Doamna europarlamentar Vasilica Viorica Dăncilă a votat 
în favoarea amendamentului conform căruia se prevede 
explicit că obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este 
acela ca Turcia să devină membru al Uniunii. Viorica 
Dăncilă a menţinut linia politică a grupului politic S&D. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 

Doamna europarlamentar s-a abţinut de la acest vot, 
respectând linia politică a grupului S&D. 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Viorica Dăncilă:  

Poziţia S&D:  

 

Poziţia Viorica Dăncilă:  

Poziţia S&D:  

 

Poziţia Viorica Dăncilă:  
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
 
Doamna eurodeputat Viorica Dăncilă a fost absentă la acest 
vot. 
 
 

 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Viorica Dăncilă a votat în favoarea acestei rezoluții, 
susținând libertatea de informare fără imixtiuni din partea 
autorităților și criticând, totodată, presiunile și intimidările 
exercitate de către autoritățile guvernamentale italiene 
împotriva unor publicații italiene și europene. Viorica Dăncilă 
a avut aceeaşi opţiune de vot precum grupul S&D din care 
face parte. 
 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa 
http://www.votewatch.eu 
 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Proiect de raport referitor la simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC) -  doamna 
Dăncilă solicită Comisiei Europene armonizarea reglementărilor PAC prin eliminarea 
duplicării şi reducerea birocraţiei, în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol în 
toate statele membre. De asemenea, doamna eurodeputat  recomandă reducerea sau 
eliminarea controalelor anuale ale Comisiei Europene având în vedere frecvenţa scăzută a 
acestora în decursul ultimilor ani şi solicită stabilirea unui cadru de analiză a riscurilor cu 
respectarea legislaţiei comunitare, la nivelul fiecărui stat membru, în vederea reducerii 
cotelor de inspecţii la o limită specifică mai scăzută. 

 

 Prin amendamentele depuse la raportul cu privire la evaluarea şi măsurarea Planului de 
Acţiune pentru Protecţia şi Bunăstarea Animalelor, doamna eurodeputat consideră că 
trebuie stimulată competiţia în sectorul agricol, fapt ce va conduce la o îmbunătăţire a 
acestuia. De asemenea, a făcut apel către statele membre să-şi modernizeze tehnologiile de 
îngrijire a animalelor, astfel încât climatul acestora să fie cât mai apropiat de habitatul lor 
natural. 
 

 Doamna eurodeputat a solicitat Comisiei Europene şi statelor membre, prin amendamentele 
depuse la raportul Agricultura în zonele cu handicapuri naturale: un bilanț de sănătate 
special să ia în considerare implicaţiile sociale ale noilor clasificări pentru zonele cu handicap 
natural, şi, de asemenea, să ţină cont de punctele de vedere exprimate în timpul 
consultărilor cu autorităţile locale şi regionale şi organizaţiile de fermieri privind definiţia 
zonelor cu handicap natural. 
 

 Amendamentele eurodeputatei Viorica Dăncilă la raportul Agricultura Uniunii Europene şi 
schimbările climatice propun crearea unui plan de acţiune în zonele cele mai afectate - 
folosirea unor soiuri de plante rezistente la noii parametri climatici, adaptarea calendarului 

Poziţia Viorica Dăncilă:  

 

Poziţia Viorica Dăncilă:  

Poziţia S&D:  
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activităţilor agricole la noile condiţii, împăduririle, construcţia de sere, gestionarea resurselor 
de apă din agricultură, ecologizarea terenurilor poluate - dar şi a unui plan de viitor pentru 
eliminarea cauzelor care conduc la schimbările climatice prin promovarea unei economii 
globale bazate pe emisii reduse de carbon, corelată cu o promovare a securităţii energiei. 

 

Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri în plen de către doamna eurodeputat Vasilica 
Viorica Dăncilă: 

 Strategia europeană pentru regiunea Dunării  - doamna Viorica Dăncilă a interpelat 
Comisia cu privire la prioritățile strategiei UE pentru dezvoltarea regiunii Dunării şi  referitor 
la principalele criterii pentru selectarea proiectelor care vor fi incluse în planul de acțiune, 
inclusiv definirea teritoriului-țintă al strategiei UE pentru regiunea Dunării; 
 

 Reutilizarea fondurilor necheltuite din cadrul pilonului I al Politicii Agricole Comune (PAC) 
pentru finanţarea altor măsuri din PAC – ce măsuri a luat Comisia Europeană pentru a 
permite statelor membre să utilizeze fondurile comunitare repartizate în cadrul PAC; 
 

 Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană — 2009 – Viorica Dăncilă consideră 
că PE ar trebui să sprijine iniţiativa privind înfiinţarea unui Observator European pentru 
monitorizarea violenţei împotriva femeilor şi, implicit, o legislaţie europeană pentru 
protecţia victimelor. De asemenea, doamna eurodeputat consideră că este necesar ca UE să 
susţină crearea unui organism pentru egalitatea de şanse la nivelul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite; 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială (Progress) – Doamna europarlamentar este de părere că trebuie acordată o mai 
mare atenţie tinerilor, fiind cei mai vulnerabili pe piaţa forţei de muncă. Doamna Dăncilă 
susţine iniţiativa din partea Comisiei Europene cu privire la programele de microfinanțare, 
care se înscriu într-o linie bugetară separată și care au rolul de a  stimula intrarea tinerilor pe 
piaţa muncii şi implicit a reducerii ratei de şomaj, care a crescut în rândul acestora; 
 

 Schimbările climatice în ţările în curs de dezvoltare în contextul Conferinţei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice de la Copenhaga – având în vedere faptul că 
schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări climatice, dar şi de 
ordin social şi economic, iar productivitatea culturilor agricole prezintă fluctuaţii de la un an 
la altul, doamna Viorica Dăncilă consideră că este importantă elaborarea unor strategii 
pentru prevenirea şi managementul dezastrelor naturale. 
 

 

 

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 92.31% (poziţia 313 – 394 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.61% (poziţia 168 – 169 din 736 MPE). 

 

 

Daciana Octavia SÂRBU 

 

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor 

Vicepreşedinte: Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină 

 

Membru: 

 Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

 Delegaţia pentru relaţiile cu India  

 Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Website:   http://www.dacianasarbu.ro , http://dacianasarbu.wordpress.com/  - site-ul este 

actualizat şi  bidirecţional 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 1 (poziţia 21-102 din 736 MPE); 

Rapoarte amendate: 9 (poziţia 46 – 64 din 736 MPE); 

Interpelări:  23 (poziţia 62-63 din 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 34 (poziţia 49 – 53 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 2 (poziţia 4 – 11 din 736 MPE); 

Moţiuni pentru rezoluţii: 4 (poziţia 168 – 212 din 736 MPE). 

 

 

 

http://www.dacianasarbu.ro/
http://dacianasarbu.wordpress.com/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Daciana Octavia Sârbu pe 5 voturi de interes general 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

Doamna eurodeputat Daciana Sârbu a 
votat în favoarea acestei părţi din paragraf, 
susţinând dreptul femeilor de a avea acces 
facil la contracepţie şi la avort. Doamna 
eurodeputat a respectat linia politică a 
grupului S&D. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Daciana Sârbu a votat în favoarea 
amendamentului, susţinând faptul că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia 
este acela ca Turcia să devină membru al 
Uniunii. Daciana Octavia Sârbu a menţinut 
linia de vot a grupului politic S&D. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Doamna europarlamentar Daciana Octavia 
Sârbu s-a abţinut de la vot în ceea ce 
priveşte acest amendament, respectând 
linia politică a grupului S&D. 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Daciana Octavia Sârbu:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Daciana Octavia Sârbu:  

Poziția S&D:  

 

Poziţia Daciana Octavia Sârbu:   
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Doamna eurodeputat Daciana Sârbu a 
votat în favoarea acestei modificări a 
paragrafului 9, aprobând eliminarea, până 
în 2010, a subvențiilor directe legate de 
producție acordate cultivării tutunului. 
Votul doamnei Daciana Octavia Sârbu a 
fost în acord cu linia politică a grupului 
S&D. 

 

 „Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
Doamna europarlamentar Daciana Sârbu 
a votat în favoarea acestei rezoluții, 
susținând libertatea de informare fără 
imixtiuni din partea autorităților. Votul 
doamnei Daciana Sârbu a fost conform 
liniei politice a grupului politic S&D. 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu 
 
Rapoarte 

Doamna Daciana Sârbu a deținut/deține calitatea de raportor din umbră al grupului S&D pe 
următoarele rapoarte: 

 Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția 
animalelor folosite în scopuri științifice 

 Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi 

 Rezoluția PE referitoare la combaterea schimbărilor climatice 
 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele aduse proiectului de raport privind evaluarea şi analizarea planului de 
acţiune pentru protecţia şi bunăstarea animalelor 2006-2010 -  doamna eurodeputat 
Daciana Sârbu propune includerea altor categorii de animale în planul de acţiune 2011 - 
2015, în special a animalelor sălbatice ţinute în captivitate. De asemenea, susţine 
interzicerea crestării aripilor păsărilor pentru expoziţii şi interzicerea utilizării animalelor 
sălbatice în circuri şi menajerii ambulante; 

 

 Doamna eurodeputat Daciana Sârbu a solicitat Comisiei Europene şi statelor membre, prin 
amendamentele depuse proiectului de raport Agricultura în zonele cu handicapuri naturale: 
un bilanț de sănătate special, să ia în considerare implicaţiile sociale ale noilor clasificări 
pentru zonele cu handicap natural, şi, de asemenea, să ţină cont de punctele de vedere 
exprimate în timpul consultărilor cu autorităţile locale şi regionale şi organizaţiile de fermieri 
privind definiţia zonelor cu handicap natural; 
 

 Amendamentele aduse proiectului de raport Agricultura în UE și schimbările climatice de 
către Daciana Sârbu subliniază necesitatea unei estimări corecte din partea Comisiei 
Europene a costurilor adaptării agriculturii la schimbările climatice şi solicită Comisiei să 

Poziţia Daciana Octavia Sârbu:   

Poziția S&D:  

 

 

Poziţia Daciana Octavia Sârbu:  

Poziția S&D:  
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acorde o atenţie sporită finanţării agriculturii biologice şi să armonizeze ajutoarele acordate 
acesteia în statele membre; 

 

 Prin amendamentele aduse proiectului de aviz Un nou impuls pentru strategia de 
dezvoltare durabilă a acvaculturii europene - doamna europarlamentar Sârbu invită 
Comisia să insiste ca instalaţiile de acvacultură din afara UE să fie supuse unei inspecţii şi 
monitorizări riguroase pentru a se asigura că importurile sunt conforme cu normele UE şi că 
producătorii europeni beneficiază de o concurenţă loială; 
 

 Proiect de aviz Carta Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea 
Europeană - doamna eurodeputat Daciana Sârbu consideră că statele membre ar trebui să 
coopereze în ceea ce priveşte schimbul de bune practici în domeniul gestionării deşeurilor 
biologice. 

 

Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri în plen de doamna Daciana Octavia Sârbu: 

 Standarde în materie de mediu și de drepturile omului în cadrul acordurilor comerciale 
încheiate cu țările terțe - Doamna Daciana Sârbu a adresat o întrebare Comisiei cu privire la 
situaţiile în care negocierile comerciale au fost suspendate de către Comisie din 
considerente ecologice, având în vedere că acordurile comerciale dintre UE și țările terțe pot 
servi drept instrument pentru a exercita presiuni în ceea ce privește standardele în materie 
de mediu și de drepturile omului. De asemenea, a dorit să afle opinia Comisiei în ceea ce 
priveşte respectarea deplină a standardelor în materie de mediu prevăzute în acordurile 
comerciale de către toţi partenerii comerciali; 

 

 Drepturile muncitorilor sezonieri - Prin această interpelare adresată Comisiei Europene  
doamna europarlamentar Daciana Sârbu a propus CE să aibă în vedere elaborarea unei noi 
directive referitoare la drepturile muncitorilor sezonieri, subliniind că este nevoie de 
adoptarea unui text legislativ la nivel european care să reglementeze drepturile muncitorilor 
sezonieri în agricultură şi care să dispună de mecanismele necesare pentru stoparea 
abuzurilor la care aceştia sunt supuşi de către angajatori; 

 

 Campanii de informare în şcoli, referitoare la efectele nocive pe care le are fumatul asupra 
sănătăţii - Din punctul de vedere al Dacianei Sârbu Campania „Help 2.0 - Pentru o viaţă fără 
tabac”, având ca ţintă tinerii, care se desfăşoară în perioada 2009-2010,  are un câmp de 
acţiune destul de restrâns. Doamna eurodeputat consideră că o campanie de informare 
finanţată din fonduri europene, care să se desfăşoare în şcoli, ar avea un impact mai mare 
asupra tinerilor; 

 

 Crearea unui fond de urgenţă pentru subvenţionarea îngrijirilor medicale de bază pentru 
bolnavii cronici în statele membre puternic afectate de criza economică - Doamna 
europarlamentar Daciana Sârbu a recomandat Comisiei Europene să creeze un fond de 
urgenţă pentru a veni în sprijinul statelor membre care, din cauza crizei economice, nu 
reușesc să asigure subvenţionarea medicamentelor și îngrijirilor de bază pentru bolnavii 
cronici și cei care suferă de boli rare; 

 

 Acordurile de liber schimb cu țările din regiunea andină - Doamna eurodeputat a interpelat 
Comisia despre modalităţile în care aceasta intenționează să se asigure că acordurile 
comerciale bilaterale nu vor submina integrarea regională  a Comunităţii Andine extinse; 

 



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 
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 Mediile fără fum de tutun - În cadrul acestei dezbateri doamna europarlamentar Daciana 
Sârbu a subliniat faptul că este nevoie de o consolidare a măsurilor legislative antifumat ca 
parte a politicii comunitare de control al consumului de tutun, pentru a contribui concret la 
îmbunătăţirea sănătăţii publice pe teritoriul Uniunii Europene; 
 

 Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea monitorizării aplicării acquis-ului 
Schengen - Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului 
Schengen - Doamna Daciana Sârbu este de părere că deciziile cu privire la Sistemul de 
Informaţii Schengen, Codul de Frontieră Schengen, vizele Schengen ar trebui luate prin 
procedura codeciziei, iar Parlamentul ar trebui să se implice mai mult; 

 Libertatea informaţiei în Italia - În cadrul acestui discurs doamna europarlamentar Daciana 
Sârbu a solicitat Comisiei Europene ca, în viitorul apropiat, să propună o directivă referitoare 
la libertatea presei, mai ales pentru a limita imixtiunea politicului în mass-media, dar şi 
pentru a evita monopolizarea în acest domeniu.  

 
 

Declaraţii scrise: 

 Doamna eurodeputat Daciana Sârbu a depus o declaraţie scrisă privind ameninţarea 
distrugerii patrimoniului naţional prin exploatarea minieră cu cianuri în zona Roşia 
Montană prin care solicită intervenţia Comisiei Europene pentru a se opri, şi nu doar 
suspenda, acest tip de exploatare minieră care ar putea periclita o parte din patrimoniul 
antropic şi natural european; 
 

 Prin declaraţia scrisă privind promovarea alternativelor la cercetările și testele pe animale, 
doamna Daciana Sârbu, alături de alţi europarlamentari, solicită Comisiei să majoreze nivelul 
finanțării pentru înlocuirea cercetărilor și testărilor pe animale și să extindă responsabilitățile 
ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) astfel încât să 
promoveze elaborarea și utilizarea alternativelor la procedurile care presupun folosirea  
animalelor în cadrul cercetărilor și al testelor. 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere de rezoluţie referitoare la sănătatea mintală - Prin această propunere de 
rezoluţie doamna Daciana Sârbu solicită Consiliului şi Comisiei să încurajeze statele membre 
să ceară marilor companii să asigure consultanţă psihologică gratuită angajaţilor şi să 
promoveze un management eficient pentru a crea condiţii de muncă optime pentru 
sănătatea mintală a angajaţilor; 

 

 Propunere de rezoluţie referitoare la impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii 
publice - Prin această moţiune, doamna Daciana Sârbu solicită Comisiei să iniţieze studii 
suplimentare pentru a putea preciza cu exactitate influenţa schimbărilor climatice asupra 
epidemiologiei viitoare a bolilor. Totodată, doamna eurodeputat invită Comisia şi Consiliul să 
se implice mai mult în finanţarea programelor medicale de prevenţie a bolilor susceptibile a 
fi cauzate de schimbările climatice şi să consolideze sistemele de supraveghere şi detectare 
rapidă existente, mai ales în ceea ce priveşte bolile cu transmitere prin vectori. 
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Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 97.50% (poziţia 69 – 174 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.46% (poziţia 185 – 186 din 736 MPE); 

 

 

Victor BOŞTINARU 

 

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor 

Vicepreşedinte: Delegaţia pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, 

Serbia, Muntenegru şi Kosovo 

 

Membru: 

  Comisia pentru dezvoltare regională 

 Comisia pentru petiţii 

Membru supleant: 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză 

Website: http://victorbostinaru.ro/ - site-ul este actualizat şi bidirecţional. 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 3 (poziţia 299 – 409 din 736 MPE); 

Interpelări: 2 (poziţia 442 – 524 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Discursuri în plen: 8 (poziţia 303 – 345 din 736 MPE); 

Moţiuni pentru rezoluţii: 2 (poziţia 282 – 363 din 736 MPE);  

http://victorbostinaru.ro/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Victor Boştinaru pe 5 voturi de interes general 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 

și bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 

Domnul eurodeputat Victor Boştinaru a votat în 

favoarea adoptării acestei părţi din paragraf, care 

menţionează că femeile ar trebui să beneficieze de 

acces facil la contracepţie şi la avort. Victor 

Boştinaru a menţinut linia politică a grupului politic 

S&D. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  

Domnul europarlamentar Victor Boştinaru a 

respectat linia politică a grupului politic S&D, 

votând în favoarea amendamentului prin care se 

prevede explicit că obiectivul negocierilor dintre 

UE și Turcia este acela ca Turcia să devină membru 

al Uniunii. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 

Domnul Victor Boştinaru s-a abţinut de la votul 
privind acest amendament. 

 

 

 

 

 

Poziţia Victor Boştinaru:  

Poziţia S&D:  

 

Poziţia Victor Boştinaru:  

 

 

Poziţia Victor Boştinaru:  

Poziţia S&D:  
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Domnul Victor Boştinaru a votat în favoarea acestui 
paragraf, fiind de acord cu eliminarea subvențiilor directe 
acordate pentru cultivarea tutunului. Votul domnului 
Boştinaru a fost în concordanţă cu linia politică a grupului 
S&D. 
 

 

 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
Domnul europarlamentar Victor Boştinaru a votat în 
favoarea acestei rezoluţii, care susţine libertatea de 
informare fără imixtiuni din partea autorităților și critică, 
totodată, presiunile exercitate de către autoritățile 
guvernamentale italiene împotriva unor publicații italiene 
și europene. Victor Boştinaru a respectat linia politică a 
grupului S&D. 

 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul adus proiectului de aviz Un viitor sustenabil pentru transporturi 
domnul europarlamentar Victor Boştinaru subliniază necesitatea unei activităţi adecvate de 
cercetare în domeniul inovării transporturilor, având scopul de a reduce consumul de 
energie şi emisiile de carbon şi utilizarea pe scară mai largă a energiilor regenerabile; 
 

 Amendamentul propus de domnul Victor Boştinaru moţiunii de rezoluţie privind raportul de 
ţară al Turciei pentru anul 2009 se referă la cedarea oraşului Famagusta din Turcia 
locuitorilor lui de drept; 

 

 Domnul eurodeputat Victor Boştinaru, prin amendamentul depus proiectului de aviz 
SOLVIT, solicită crearea unui site comun al instituţiilor europene pentru ca cetăţenii să  
identifice mai uşor instituţia căreia trebuie să îi adreseze o anumită petiţie. 

 
 
Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri de domnul Victor Boştinaru: 

 Schimbarea de statut a Institutului Național Român de Administrație - Domnul 
eurodeputat Victor Boştinaru a interpelat Comisia Europeană cu privire la intenţia 
Guvernului României de a transforma Institutul Național de Administrație (INA) într-o 
direcție a Agenției Naționale pentru Funcționari Publici, finanțată în întregime de la bugetul 
național și fără personalitate juridică. De asemenea, Victor Boştinaru a dorit să afle dacă CE 
consideră că această măsură va crește capacitatea administrativă a României de a absorbi 
fonduri UE și dacă această măsură este în conformitate cu angajamentele asumate de 
România înainte și după aderarea la UE. Opinia Comisiei este solicitată asupra consecințelor 
acestei schimbări de statut a Institutului Naţional de Administraţie, respectiv returnarea 
fondurile europene deja acordate sau plata unor penalități pentru proiectele deja 
contractate; 

Poziţia Victor Boştinaru:  

Poziţia S&D:  

 

Poziţia Victor Boştinaru:  

Poziţia S&D:  
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 Activitățile Ombudsmanului European (2008) - În cadrul acestui discurs Victor Boştinaru şi-a 
exprimat susţinerea pentru crearea unui website comun pentru instituţiile europene, menit 
să ajute cetăţenii la identificarea directă a instituţiei în măsură să le rezolve plângerea. De 
asemenea, Victor Boştinaru a subliniat faptul că sprijină iniţiativa Ombudsmanului European 
de a consolida cooperarea cu ombudsmanii naţionali sau cu instituţiile similare, într-un efort 
comun de a întări încrederea cetăţenilor europeni; 

 

 Libertatea informaţiei în Italia - Domnul europarlamentar Victor Boştinaru a criticat 
atitudinea nedemocratică, ostilă, a unor şefi de stat şi de guvern faţă de mass-media, dându-
i exemplu pe Silvio Berlusconi (Italia) şi Traian Băsescu (România). Eurodeputatul a propus 
combaterea acestor atitudini prin mijloacele şi autoritatea Comisiei, precum şi aplicarea cu 
mai multă autoritate a Cartei libertăţii de informare; 

 

 Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice - Domnul Victor Boştinaru a dorit să afle  când va 
fi finalizată o strategie pentru regiunea Mării Baltice, subliniind faptul că această iniţiativă 
este extrem de importantă deoarece poate sprijini o dezvoltare armonizată şi prosperă 
pentru regiune. Victor Boştinaru a susţinut că regiunea Mării Baltice, în comparaţie cu zona 
Mării Negre, este mult mai complexă în ceea ce priveşte actorii implicaţi şi mult mai 
relevantă pentru securitate, stabilitate, energie, mediu. 

 
 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Victor Boştinaru a semnat două propuneri de rezoluţie referitoare la o strategie europeană 
pentru regiunea Dunării, prin care Parlamentul European (PE) subliniază faptul că este 
nevoie ca toate strategiile macro regionale să fie incluse în politica regională a UE, ca o 
politică coordonată pentru tot teritoriul UE. PE sprijină dezvoltarea economică şi socială a 
regiunii danubiene ca spaţiu european prioritar şi promovarea unei integrări mai profunde în 
această zonă, ceea ce ar constitui o componentă dinamică a unui spaţiu economic şi politic 
european mai larg. Prin aceste propuneri Comisia Europeană este invitată să identifice în 
mod clar „structura guvernanţei” din cadrul unei viitoare politici privind regiunea Dunării, PE 
fiind de părere că implementarea acestei strategii nu trebuie să încalce responsabilităţile 
guvernelor regionale şi locale. 

 
  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 79,49% (poziţia 608 - 639 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97,13% (poziţia 228 - 229 din 736 MPE). 

 

  

Cătălin Sorin IVAN  
 

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor și Democraţilor din 

Parlamentul European  

Membru: 

 Comisia pentru control bugetar 

 Comisia pentru cultură și educație 

 Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-

Moldova 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru bugete 

 Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina 

 

Website: www.catalinivan.ro; http://blog.catalinivan.ro/ - actualizate şi bidirecționale; 

 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 1 (poziția 21 – 102 din 736 MPE); 

Rapoarte amendate: 7 (poziția 93 – 129 din 736 MPE); 

Interpelări: 9 (poziţia 192 – 223 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 20 (poziţia 117 – 126 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 2 (poziția 4 – 14 din 736 MPE); 

Moţiuni pentru rezoluţii: 2 (poziția 283 – 369 din 736 MPE). 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.catalinivan.ro/
http://blog.catalinivan.ro/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Cătălin Sorin IVAN pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragrafului 38 

Domnul Cătălin Sorin Ivan a votat în favoarea 
acestei părţi din paragraf, considerând că 
femeile ar trebui să beneficieze de acces facil la 
contracepţie şi la avort. Prin acest vot, Cătălin 
Sorin Ivan a respectat linia grupului politic S&D. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Europarlamentarul Cătălin Sorin Ivan a votat 
împotriva amendamentului, prin care se prevede 
explicit faptul că obiectivul negocierilor dintre UE 
și Turcia este acela ca Turcia să devină membru al 
Uniunii. Cătălin Sorin Ivan a avut o opinie 
distinctă de cea a grupului S&D, care a votat în 
favoarea amendamentului. 

 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 

Domnul eurodeputat Cătălin Sorin Ivan s-a 
abținut de la vot. 

 

 

 

 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 

 

Domnul Cătălin Sorin Ivan a fost absent în ziua 
acestui vot.  
 
 

Poziţia Cătălin Sorin Ivan:  

Poziția S&D:  

 

Poziţia Cătălin Sorin Ivan:   

 

Poziţia Cătălin Sorin Ivan:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Cătălin Sorin Ivan:   
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 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Cătălin Sorin Ivan a votat în favoarea acestei 
rezoluții, susținând libertatea de informare fără 
imixtiuni din partea autorităților și criticând, 
totodată, presiunile și intimidările exercitate de 
către autoritățile guvernamentale italiene 
împotriva unor publicații naţionale și europene. 

Prin acest vot, domnul Cătălin Sorin Ivan a respectat poziția grupului politic S&D față de această 
rezoluție. 
 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa 
http://www.votewatch.eu  
 
 

Rapoarte: 
 

 Aviz al Comisiei pentru cultură şi educaţie destinat Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie, referitor la definirea unei noi Agende digitale pentru Europa : de la i2010 la 
digital.eu – în calitatea de raportor de opinie, Cătălin Ivan solicită Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie să elaboreze o definiţie cuprinzătoare a agendei digitale. În raport se 
recunoaşte importanţa sectoarelor culturale şi ale creaţiei europene pentru promovarea 
diversităţii culturale, a pluralismului mijloacelor de informare în masă şi a democraţiei 
participative.  
 

 
De asemenea, domnul Cătălin Ivan a fost raportor din umbră al grupului S&D pentru următoarele 
rapoarte: 

 Revizuirea reglementărilor OLAF; 

 Raport anual 2008 privind Banca Europeană de Investiţii (EIB); 

 Raportul Special 12/2009 al Curţii europene de Conturi (ECA) privind Eficacitatea proiectelor 
Comisiei Europene în aria justiţiei şi afacerilor interne (JAI)  în Balcanii de vest; 

 Avizul Comisiei de cultură privind Bugetul 2011; 

 Avizul Comisiei de cultură privind descărcarea bugetară 2008. 
 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele aduse Raportului privind dialogul între Universități și mediul de 
business: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților din Europa, domnul 
eurodeputat Cătălin Sorin Ivan a subliniat rolul pe care îl poate juca educația în timpul crizei 
economice, a încurajat universitățile să exploreze noi metode de cooperare între instituțiile 
publice și sectorul privat și a îndemnat Comisia să disemineze practicile originale și 
exemplare privind cooperarea între mediul privat și universități; 
 

 În cadrul Raportului privind Strategia UE pentru Tineret - investiție și mobilizare -  Cătălin 
Sorin Ivan a adus amendamente privind simplificarea procedurilor de acces la programele și 
fondurile sociale ale UE pentru tineret, dar şi pentru  stimularea statelor membre să 
încurajeze participarea organizațiilor de tineret în procesul de creare al politicilor. 

Poziţia Cătălin Sorin Ivan:  

Poziția S&D:  
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Eurodeputatul este pentru conectarea programei educaționale a statelor membre cu 
cerințele pieței muncii, asigurarea cadrului legislativ pentru pregătirea vocațională, precum 
şi recunoașterea calificărilor. Totodată, acesta a pledat pentru îmbunătățirea implementării 
programului Erasmus Mundus; 

 

 Amendamentele aduse de către domnul eurodeputat Cătălin Sorin Ivan Raportului privind 
definirea unei noi Agende Digitale pentru Europa: de la i2020 la digital.eu subliniază nevoia 
dezvoltării unui mediu care să încurajeze o industrie creativă, solicitând Comisiei să 
considere prioritară observarea atentă a implementării la nivel național a legislației 
existente, în special a Directivei privind Serviciile audiovizuale media; 

 

 Avizul privind proiectul general de buget al UE pentru anul financiar 2010, Secțiunea III – 
Comisia – domnul eurodeputat Cătălin Sorin Ivan, prin amendamentele aduse acestui 
document, susține dezvoltarea Programului Life Long Learning, sugerând ca secțiunea din 
programul Leonardo da Vinci care se referă la educație și training vocațional să fie tratată cu 
mai mult interes. Totodată, acesta solicită realizarea unor cercetări mai eficiente care să 
analizeze efectele pe care politica europeană privind informațiile le poate avea asupra 
opiniei publice. Cătălin Sorin Ivan încurajează și cooperarea interinstituțională în domeniul 
politicilor sportive. 

 

Principalele teme abordate în interpelări și în cadrul discursurilor în plen de domnul 
europarlamentar Cătălin Sorin Ivan: 

 Evaluarea eficienței investițiilor în învățământul superior - Cătălin Sorin Ivan a adresat în 
scris Comisiei Europene câteva întrebări legate de programul pe care aceasta îl va dezvolta 
pentru a evalua eficiența investițiilor în învățământul superior. Acesta a dorit să afle care vor 
fi criteriile generale și cele particulare care vor fi luate în considerare în acest program; 
 

 Dialogul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind regimul vizelor – Cătălin 
Sorin Ivan a solicitat în scris Comisiei Europene informații cu privire la dialogul Uniunii 
Europene cu autoritățile Republicii Moldova privind liberalizarea graduală a vizelor; 
   

 Încălcarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în privința libertății 
sindicale și a libertății de informare și exprimare – domnul eurodeputat Cătălin Sorin Ivan a 
solicitat Comisiei Europene verificarea legalității propunerii aflate în discuție în Senatul 
României, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate din România. Eurodeputatul şi-a manifestat interesul în legătură cu includerea 
sub controlul Agenției Naționale de Integritate a declarațiilor de interes și declaraţiilor de 
avere ale persoanelor care dețin funcții de conducere în sindicate; 
 

 Strategia europeană pentru regiunea Dunării – domnul eurodeputat Cătălin Sorin Ivan a 
solicitat Comisiei Europene informații referitoare la situația actuală a elaborării strategiei UE 
pentru regiunea Dunării, prioritățile ei, principalele criterii pentru selectarea proiectelor care 
vor fi incluse în planul de acțiune și calendarul acțiunilor relevante; 
 

 Situația financiară și economică din Moldova – Domnul Cătălin Sorin Ivan a accentuat 
necesitatea căutării de soluții pentru sprijinirea  economică a Moldovei; 
 

 Raportul referitor la propunerea de directivă a serviciilor mass-media audiovizuale în 
versiunea codificată – În ceea ce privește acest subiect, domnul Cătălin Sorin Ivan a punctat 
în scris importanța coordonării anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale 
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statelor membre cu privire la difuzarea programelor de televiziune pentru crearea unui 
spațiu media caracterizat prin unitate în diversitate.  

 
Declarații scrise: 

 Declarație scrisă privind amenințarea distrugerii patrimoniului național prin exploatarea 
minieră cu cianuri în zona Roșia Montană – prin intermediul acestei declarații scrise, 
eurodeputatul Cătălin Sorin Ivan solicită intervenția Comisiei Europene pentru a se opri 
exploatarea minieră din zona Roșia Montană deoarece aceasta poate periclita o parte din 
patrimoniul antropic și natural european; 
 

 Declarație scrisă privind finanțarea sectorului educației - o prioritate în retrospectiva 
redresării economice – în cadrul acestei declarații scrise, domnul europarlamentar Cătălin 
Sorin Ivan recomandă statelor membre să ţină cont de importanţa educaţiei pentru 
redresarea economică şi să menţină sau să aloce educaţiei o finanţare adecvată. 

 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

  Propunere de rezoluţie referitoare la sănătatea mintală - prin această propunere domnul 
Cătălin Sorin Ivan solicită Consiliului şi Comisiei Europene să încurajeze statele membre să 
ceară marilor companii să asigure consultanţă psihologică gratuită angajaţilor şi să 
promoveze un management eficient pentru a crea condiţii de muncă optime pentru 
sănătatea mintală a angajaţilor; 
 

 Propunere de rezoluţie referitoare la adaptarea ofertei educaţionale la cererile pieţei 
muncii – în cadrul acestei propuneri, domnul Cătălin Sorin Ivan a îndemnat Consiliul şi 
statele membre să întreprindă acţiuni pentru a consolida metoda deschisă a coordonării cu 
scopul de a se asigura un grad ridicat de compatibilitate între oferta educaţională şi piaţa 
muncii. De asemenea, a încurajat Comisia Europeană să creeze noi oportunităţi de învăţare 
informală. 

 
 

  
Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Silvia-Adriana ŢICĂU 
 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor 

Vicepreședinte: Comisia pentru transport şi turism 

Membru - Delegaţia pentru relaţiile cu Canada 

Membru supleant: 

 Comisia pentru industrie, cercetare şi energie 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Mercosur 

Website: http://www.adrianaticau.ro, actualizat, uni-direcțional 

 
 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse in plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse in plen): 0; 

Rapoarte amendate: 15 (poziţia 7-8 din 736 MPE); 

Interpelări: 22 (poziţia 64 – 65 din 736 membri ai Parlamentului European (MPE)); 

Discursuri în plen: 61 (poziţia 14 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 4 (poziția 168-212 din 736 MPE). 

 

  

Prezenţa în plen: 94.87% (poziţia 213-302 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.12% (poziţia 230-231 din 736 MPE). 

 

http://www.adrianaticau.ro/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Silvia-Adriana Țicău pe 5 voturi de interes general 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

 
Silvia-Adriana Țicău a votat în favoarea 
acestei părţi din paragraf, considerând că 
femeile ar trebui să beneficieze de acces facil 
la contracepţie şi la avort. Silvia-Adriana 
Țicău a respectat linia politică a grupului 
politic S&D. 

 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Doamna europarlamentar Silvia-Adriana 
Țicău a votat în favoarea amendamentului 
conform căruia obiectivul negocierilor dintre 
UE și Turcia este acela ca Turcia să devină 
membru al Uniunii. Europarlamentara a 
votat în concordanţă cu linia politică a 
grupului S&D. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 
Europarlamentara Silvia-Adriana Țicău s-a 
abținut de la acest vot. 

 

 

Poziţia Silvia-Adriana Țicău:  

Poziția S&D:  

 

Poziţia Silvia-Adriana Țicău:  

Poziția S&D:  

 

Poziţia Silvia-Adriana Țicău:  
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Silvia-Adriana Țicău a votat în favoarea 
acestei părţi a paragrafului 9, aprobând 
eliminarea, până în 2010, a subvențiilor 
directe legate de producție acordate 
cultivării tutunului. Silvia-Adriana Țicău a 
menținut linia politică a grupului S&D. 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Silvia-Adriana Țicău a votat în favoarea 
aceastei propuneri de rezoluţie prin care este 
susținută libertatea de informare fără 
imixtiuni din partea autorităților și sunt 
criticate, totodată, presiunile și intimidările 
exercitate de către autoritățile 

guvernamentale italiene împotriva unor publicații italiene și europene. Silvia-Adriana Țicău a 
respectat linia politică a grupului S&D. 

 

 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa 
http://www.votewatch.eu 
 

Rapoarte 

Doamna Adriana Țicău este raportor de fond al Parlamentului European pe raportul privind 
Performanța Energetică a clădirilor, care, la momentul colectării datelor, se afla în faza dintre prima 
și a doua decizie (procedura legislativă ordinară – codecizie).  

 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele depuse la raportul „Un viitor sustenabil pentru transporturi” (Antonio 
Cancian), eurodeputata consideră ca fiind prioritară dezvoltarea transportului  naval şi 
feroviar deoarece sunt modalităţi de transport mai ieftine şi ecologice, care ar asigura 
sustenabilitatea transportului în viitor;  

  

 Doamna eurodeputat a solicitat Comisiei Europene şi statelor membre, prin amendamentele 
depuse la proiectul de aviz referitor la Cartea albă a Comisiei Europene intitulată 
„Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acţiune la nivel european” 
(Dominique Vlasto) să dezvolte o politică eficientă pentru mobilitatea urbană care, prin 
dezvoltarea transportului public şi prin utilizarea sistemelor inteligente de transport, să 
reducă congestiile din trafic şi poluarea din marile aglomerări urbane;  
 

 Amendamentele doamnei Adriana Ţicău la Proiectul de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze 
naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE (Alejo Vidal-Quadras) au vizat termeni de 

Poziţia Silvia-Adriana Țicău:  

Poziția S&D:  

 

Poziţia Silvia-Adriana Țicău:  

Poziția S&D:  

 

http://www.votewatch.eu/
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acţiune preventivă (reducerea consumului, integrarea şi conectarea surselor de energie 
regenerabilă la reţeaua energetică) în contextul în care securitatea aprovizionării unui stat 
membru cu gaze este ameninţată, iar pieţele interne trebuie să funcţioneze. 

 

Principalele teme abordate în interpelări şi în discursurile în plen de doamna eurodeputat Silvia 
Adriana Ţicău: 

 Măsuri pentru protecţia consumatorilor în societatea informaţională – Silvia Adriana Țicău 
a interpelat Comisia Europeană în privința măsurilor pe care aceasta le va propune pentru 
creşterea încrederii consumatorilor în utilizarea internetului şi a serviciilor electronice 
disponibile (certificarea site-urilor web, instruirea utilizatorilor, creşterea securităţii 
mijloacelor electronice de plată, creşterea securităţii reţelelor electronice de comunicaţii 
etc.);  
 

 Coridoarele maritime la Marea Neagră – Doamna eurodeputat consideră necesară lansarea 
unei cereri de proiecte pentru dezvoltarea de coridoare maritime la Marea Neagră pentru 
perioada 2010-2013 de către Comisia Europeană; 
 

 FEDER: eligibilitatea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea comunităţilor 
marginalizate va ajuta statele membre să îşi îmbunătăţească capacitatea de absorbţie a 
fondurilor europene. Doamna eurodeputat a solicitat Comisiei ca, împreună cu statele 
membre, să revizuiască programele operaţionale în sensul creşterii absorbţiei fondurilor 
europene pentru îmbunătăţirea stocului de locuinţe sociale; 
 

 Cooperare administrativă în domeniul fiscal - Asistenţă reciprocă în materie de recuperare 
a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri - Aplicarea opțională și 
temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și 
servicii care prezintă risc de fraudă- în cadrul acestei intervenţii Silvia-Adriana Țicău a făcut 
referire la sistemele de guvernare electronică, subliniind faptul că pentru următorii cinci ani 
statele membre au nevoie de utilizarea tehnologiei informaţiei pentru a îmbunătăţi 
cooperarea administrativă şi în domeniul fiscal;  
 

 Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană — 2009- Adriana Ţicău consideră că 
pentru asigurarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei este necesară existenţa un sistem 
eficient pentru planificarea carierei şi, implicit, să existe suficiente facilităţi pentru îngrijirea 
copilului, precum creşe şi grădiniţe. Totodată atrage atenţia asupra situaţiei familiilor 
monoparentale şi asupra dificultăţilor pe care le are un părinte unic care îşi creşte singur 
copiii; 
 

 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: SE/Volvo - AT/Steiermark - 
NL/Heijmans – doamna eurodeputat solicită simplificarea procedurii privind alocarea unor 
sume din Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru a furniza un sprijin suplimentar 
pentru lucrătorii din industria siderurgică, industria constructoare de nave care suportă 
consecinţele schimbărilor majore în structura comerţului global;  
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială- doamna europarlamentar opinează că instrumentul de microfinanţare ar trebui să 
fie mai mult dedicat persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă, care se află într-o 
situaţie dezavantajoasă în privinţa accesului la piaţa de credit convenţională şi care doresc să 
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iniţieze sau să îşi dezvolte în continuare propria microîntreprindere, inclusiv activitatea 
independentă; 
 

 Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec)- Proiectul Nabucco va trece prin Turcia, 
Bulgaria, România, Ungaria şi Austria şi va furniza anual Uniunii 30 de miliarde de m3 de gaz 
natural din Marea Caspică. Silvia-Adriana Țicău consideră fondurile (cele 200 de milioane de 
euro) alocate în prim-planul european de redresare economică ca fiind insuficiente şi solicită 
Uniunii Europene să le suplimenteze şi să furnizeze instrumentele financiare inovative care 
să stimuleze investiţiile în utilizarea energiilor regenerabile şi în creşterea eficienţei 
energetice. 
 
 

 

  

Consecvenţă:    

Consistenţă:   

Comunicare:  

Calificativ final:  



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 

http://ro.votewatch.eu 

Prezenţa în plen: 89.74% (poziţia 404-457 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 96.88% (poziţia 256-257 din 736 MPE). 

 

  

 

Ioan Mircea Paşcu 

 

 

Grupul Alianţiei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor în 

Parlamentul European 

Vice-preşedinte: 

 Comisia pentru Afaceri Externe 

 Delegaţia pentru Relaţiile cu Adunarea Parlamentară NATO 

Membru: 

 Subcomisia pentru Securitate şi Apărare 

 Delegația pentru Relațiile cu Japonia 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru Transport şi Turism 

 Delegaţia pentru Relaţiile cu Statele Unite 

Website:  http://ioanmirceapascu.ro- site-ul este actualizat şi unidirecţional 
    http://impascu.wordpress.com/- actualizat  
 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 3 (Poziția 299-409 din 736 MPE); 

Interpelări: 5 (Poziţia 300-340 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 12 (poziţia 212-232 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 

 

 

 

 

  

http://ioanmirceapascu.ro-/
http://impascu.wordpress.com/-
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Ioan Mircea PAŞCU pe 5 voturi de interes general 

 
 
Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 
Ion Mircea Paşcu a fost absent la acest vot. 

 
 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Domnul eurodeputat Paşcu a fost absent la acest 
vot. 
 
 
 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Eurodeputatul Ioan Mircea Paşcu s-a abținut de 
la acest vot. 

 

 

 

 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a 2a 
Ioan Mircea Paşcu a votat în favoarea acestei 
părţi a paragrafului 9, care viza eliminarea, până 
în 2010, a subvențiilor directe legate de 
producție acordate cultivării tutunului. Ioan 
Mircea Paşcu a respectat linia grupului politic 
S&D.  

 
 
 
 
 

Poziţia Ioan Mircea Paşcu:   

 

Poziţia Ioan Mircea Paşcu:  

 

Poziţia Ioan Mircea Paşcu:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Ioan Mircea Paşcu:   

 



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 
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 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Domnul europarlamentar Ioan Mircea Paşcu a 
votat în favoarea acestei rezoluții care susţine 
libertatea de informare fără imixtiuni din 
partea autorităților și critică totodată presiunile 
și intimidările exercitate de către autoritățile 
guvernamentale italiene împotriva unor 

publicații naţionale și europene. Domnul Paşcu a respectat linia grupului politic S&D. 
  
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  

 

 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul 5 propus în cadrul Raportului privind Strategia de extindere a Comisiei 
în ceea ce priveşte statele din Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia domnul Ioan Mircea Paşcu 
a considerat oportună reafirmarea păstrării impulsului procesului de extindere drept interes 
cheie al Uniunii Europene. Prin amendamentul 27 adus aceluiaşi raport, domnul Paşcu a 
recomandat tuturor părţilor implicate în procesul de extindere căutarea unor soluţii 
pragmatice pentru a asigura incluziunea cooperării regionale. 
 

 Prin amendamentul 135  propus în cadrul Raportului anual privind aspectele principale ale 
Politicii Externe şi de Securitate Comună, Ioan Mircea Paşcu a considerat oportună 
accentuarea necesităţii complementarităţii dintre Parteneriatul de Est, pe care UE îl are cu 
vecinii săi, şi iniţiativele regionale, cu precădere cu iniţiativa denumită Black Sea Synergy; 
 

 Prin amendamentul propus în cadrul Raportului asupra Implementării Strategiei Europene 
de Securitate şi a Politicii de Securitate şi Apărare Comune, domnul Paşcu a recomandat 
ratificarea şi intrarea în vigoare a Tratatului de Interzicere a Testelor Nucleare.   

 

Principalele teme abordate în cadrul interpelărilor și discursurilor în plen: 

 Cenzurarea dreptului la libera exprimare în România - Domnul eurodeputat Paşcu a 
abordat tema dreptului la liberă exprimare, prezentând cazul blocării, din exterior, a blogului 
său personal în timpul campaniei prezidențiale din anul 2009; 
 

 Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării - În cadrul acestei intervenţii domnul Paşcu a 
amintit despre reglementarea statutului regiunii Dunării la nivel european din 1856 şi 
crearea Comisiei Dunării. Europarlamentarul și-a exprimat opinia cu privire la necesitatea 
creării rapide a unei strategii pentru Dunăre; 
 

 În cadrul interpelării adresate Consiliului Uniunii Europene privind Pacea şi Cooperarea în 
relaţiile cu Rusia şi Belarus, eurodeputatul Paşcu a cerut să se precizeze reacţia Uniunii 
Europene față de acțiunile guvernului de la Minsk cu privire la manevrele ruso-
belaruse,manevre în cadrul cărora  se presupune că anumite state membre ale UE au fost 
percepute drept agresori.  

Poziţia Ioan Mircea Paşcu:  

Poziţia S&D:  
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Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 97,44% (poziţia 227-328 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 96,03% (poziţia 166-167 din 736 MPE). 

 

  

 

Ioan ENCIU  

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul 
European  

Membru: 

 Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

 Delegația pentru relațiile cu Canada 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian 

 

Website: www.ioanenciu.ro-site-ul este actualizat, uni-direcțional 

 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 1 (poziția 21 - 102 din 736 MPE); 

Rapoarte amendate: 8 (poziția 65 - 92 din 736 MPE); 

Interpelări: 4 (poziţia 341 - 401 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 10 (poziţia 257 - 281 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 0; 

 

 

 

 

http://www.ioanenciu.ro-site-ul/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Ioan ENCIU pe 5 voturi de interes general 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 
Domnul Ioan Enciu a votat în favoarea acestei părți a  
paragrafului, care menţionează că femeile ar trebui să 
beneficieze de acces facil la contracepţie şi la avort. 
Ioan Enciu a respectat linia politică a grupului S&D. 
 

 
 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Domnul europarlamentar Ioan Enciu a votat în favoarea 
amendamentului prin care se prevede explicit că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este acela ca 
Turcia să devină membru al Uniunii.  Ioan Enciu a 
respectat linia grupului politic S&D.  
 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 
Domnul eurodeputat Ioan Enciu s-a abținut de la vot. 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Ioan Enciu:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Ioan Enciu:   

Poziţia S&D:  

Poziţia Ioan Enciu:   
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 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a 2a 
Domnul Ioan Enciu  a votat împotriva acestei părţi a 
paragrafului 9,  care viza eliminarea, până în 2010, a 
subvențiilor directe legate de producție acordate 
cultivării tutunului. Domnul Ioan Enciu a avut o poziție 
diferită față de cea a grupului politic S&D, pe acest vot 
fiind rebel. 
 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Domnul europarlamentar Ioan Enciu a votat în 
favoarea acestei rezoluții, susținând libertatea de 
informare fără imixtiuni din partea autorităților și 
criticând, totodată, presiunile și intimidările exercitate 
de către autoritățile guvernamentale italiene 
împotriva unor publicații naţionale și europene. Prin 

acest vot, domnul Ioan Enciu a respectat poziția grupului politic S&D față de această rezoluției. 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa:  
http://www.votewatch.eu 
 
Principalele opinii (la rapoarte ajunse în plen): 

 Opinie a Comitetului Industriei, Cercetării și Energiei pentru Comitetul Culturii și Educației 
privind Europeana- urmărtorii pași – prin acest aviz, domnul eurodeputat Ioan Enciu 
recomandă Comisiei ca librăria virtuală “Europeana” să fie organizată sub forma unei baze 
de date online pentru a facilita accesul utilizatorilor și pentru a reduce costurile operaționale 
și de întreținere. De asemenea, accentuează faptul că baza de date “Europeana” trebuie să 
fie disponibilă în toate limbile oficiale, iar accesul persoanelor cu dizabilități să fie liber și 
garantat de statele membre și cere Comisiei să lanseze o campanie media și online pentru a 
populariza site-ul “Europeana”. 

 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Amendamentele domnului Ioan Enciu aduse Proiectului de aviz referitor la Asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul pieței interne  fac referire la 
faptul că o monitorizare suplimentară a traficului on-line va crește costurile beneficiarilor și 
ar putea contraveni dreptului la intimitate. Prin amendamentele sale se solicită Comisiei să 
aibă în vedere atunci când va elabora cadrul legislativ referitor la sancțiunile impuse pentru 
încălcarea dreptului la proprietate intelectuală: impactul major al pirateriei și 
contraproducerii în domenii precum produse medicale, industrie alimentară, cosmetice, 
părți ale vehiculelor, echipamente tehnice și electrice. De asemenea, domnul Ioan Enciu a 
mai introdus un amendament prin care susține realizarea unor campanii educaționale și 
media care să atragă atenția asupra impactului negativ al pirateriei și al produselor 
contrafăcute; 
 

 Domnul eurodeputat Ioan Enciu a adăugat Proiectului de aviz referitor la Cartea Verde a 
Comisiei privind gestionarea bio-deșeurilor în UE un amendament prin care recomandă ca 
statele membre să organizeze campanii media de info-conștientizare pentru a rezolva 

Poziţia Ioan Enciu:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Ioan Enciu:  

Poziția S&D:  
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problema selectării deșeurilor și, de asemenea, recomandă ca statele membre să asigure 
reciclarea deșeurilor care pot fi transformate în energie; 

 

 Prin amendamentul adus Raportului referitor la propunerea pentru o reglementare a 
Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de asigurare a securității 
aprovizionării cu gaz domnul europarlamentar Ioan Enciu susține că pentru a îmbunătăți 
infrastructura existentă este necesar ca autoritățile naționale și Comisia să își sincronizeze 
abordările referitoare la lansarea și implementarea proiectelor curente pentru diversificarea 
surselor și rutelor de aprovizionare cu gaz. De asemenea, Enciu recomandă ca statele 
membre să-și îmbunătățească capacitățile de stocare, cu ajutorul fondurilor europene și sub 
monitorizarea atentă a Comisiei. 

 

Principalele teme abordate în interpelări și în cadrul discursurilor în plen de domnul 
europarlamentar Ioan Enciu: 

 Eliminarea restricțiilor vizând libera circulație a cetățenilor și lucrătorilor români și bulgari 
pe teritoriul Uniunii Europene - Ioan Enciu a adresat o întrebare scrisă Comisiei privind 
măsurile luate pentru implementarea eficientă a Directivei vizând libera circulație și ședere 
pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii UE și membrii familiilor acestora. Această 
întrebare vizează şi modul în care Comisia Europeană va soluționa revizuirea acordurilor de 
tranziție, care prevăd încă restricții de circulație pentru cetățenii români și bulgari; 

 Protecția datelor și reglementarea strictă a dreptului la intimitate al persoanelor -      
considerând că există un decalaj între dezvoltarea noilor tehnologii și nivelul de protecție 
corespunzător acestora, eurodeputatul Ioan Enciu a adresat în scris două întrebări, una 
pentru Comisie, iar alta pentru Consiliu.  Interpelările au privit măsura în care vor putea fi 
realizate în practică cerințele vizând protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții 
private în momentul creșterii schimbului de informații la nivelul statelor membre ale UE. În 
cadrul unui alt discurs pe această temă, Ioan Enciu și-a declarat susținerea pentru dreptul 
cetățenilor la intimitate şi reglementarea accesului la datele cu caracter personal. De 
asemenea, Ioan Enciu consideră necesară menținerea unui echilibru permanent între 
asigurarea securității si drepturilor cetățeanului la viața privată; 

 

 Importanța investițiilor în infrastructură - Domnul eurodeputat Ioan Enciu a subliniat că 
dezvoltarea continuă a infrastructurii energetice este unica metodă de a face față 
schimbările anuale, de asemenea el a recomandat importanța creșterii investițiilor în 
sistemele informatice de monitorizare și raportare a stocurilor de combustibil în timp de 
criză; 

 

 Lupta împotriva traficului de persoane - Domnul eurodeputat Ioan Enciu susține 
intensificarea luptei împotriva traficului de persoane, sancționarea la nivel european a 
persoanelor implicate în acest gen de trafic, armonizarea sancțiunilor la nivel european în 
sensul maximizării pedepselor aplicate traficanților. 

 

 

 

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 87.18% (poziţia 462-522 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 94.93% (poziţia 418-419 din 736 MPE). 

 

  

 

 

Adrian Severin 
 

Vicepreședinte Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor 

din Parlamentul European 

Membru: 

 Comisia pentru Afaceri Externe 

 Delegația pentru Relațiile cu Republica Populară China 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru Afaceri Constituţionale 

 Delegația pentru Relațiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi Kosovo 

 

Website: nu există/ nu a fost găsit; 

 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 3 (Poziția 299-409 din 736 MPE); 

Interpelări: 1 (Poziţia 535-615 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 10 (Poziţia 257-281 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 27 (poziţia 24 din 736 MPE). 

 

 

 



INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM 
 

73 
 

VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Adrian SEVERIN pe 5 voturi de interes general 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

 

Domnul Adrian Severin nu a votat. 

 
 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 Adrian Severin a votat împotriva 
amendamentului, prin care se prevede explicit că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este 
acela ca Turcia să devină membru al Uniunii. 
Adrian Severin nu a respectat linia de vot a 
grupului politic S&D. 

 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  
Domnul europarlamentar Adrian Severin s-a 
abținut de la acest vot, în acord cu linia grupului 
S&D din care face parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Adrian Severin:   

 

Poziţia Adrian Severin:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Adrian Severin:   
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 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 
Domnul eurodeputat Adrian Severin a votat în 
favoarea modificării acestei părţi a paragrafului 9, 
considerând oportună eliminarea, până în 2010, a 
subvențiilor directe legate de producție acordate 
cultivării tutunului. Prin votul său 
europarlamentarul a respectat linia politică a 
grupului S&D.  

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Adrian Severin a fost absent la momentul votului 
pe “Rezoluția privind Libertatea informațiilor în 
Italia și în alte state membre din Uniunea 
Europeană”. 
 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  
 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul 10 propus în cadrul Propunerii pentru o reglementare a Consiliului 
privind lista ţărilor ai căror cetăţeni necesită vize pentru a trece frontierele externe şi cele 
ai căror cetăţeni sunt scutiţi de la această prevedere domnul Adrian Severin a recomandat 
Comisiei Europene iniţierea unui dialog cu autorităţile kosovare în scopul liberalizării vizelor 
şi stabilirea unei foi de parcurs de liberalizare a vizelor asemănătoare celei stabilite pentru 
alte ţări din Balcanii de Vest.  

 
Principalele teme abordate în cadrul interpelărilor și discursurilor în plen: 
 

 Relaţiile dintre Rusia şi Uniunea Europeană - Domnul eurodeputat Adrian Severin consideră 
că, în relaţiile Uniunii Europene cu Rusia, este necesară transformarea graniţei de est dintr-o 
zonă a rivalităţilor într-una a strategiilor şi proiectelor comune. Adrian Severin a menţionat 
cu această ocazie posibilitatea ca o strategie comună asupra zonei Mării Negre să fie şi un 
element de completare a modului prezent de abordare a relaţiilor UE-Rusia; 

 Strategia de extindere 2009 privind ţările din Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia - Domnul 
Adrian Severin consideră necesară pregătirea cu atenție a fiecărui nou val de extindere a UE, 
atât pentru statele membre cât și pentru statele candidate. Severin respinge ideea 
suplimentării listei criteriilor obligatorii impuse statelor candidate la accederea în cadrul 
Uniunea Europeană.   
 

 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Rezoluţia Parlamentului European pentru pregătirea summit-ului UE-Rusia din noiembrie 
2009 – Prin semnarea acestei rezoluții, Adrian Severin își exprimă opinia conform căreia 
consideră Rusia a fi un partener strategic al Uniunii Europene. Europarlamentarul subliniază 
importanţa cooperării transparente și interdependente dintre Rusia şi UE la nivel energetic; 
 

Poziţia Adrian Severin:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Adrian Severin:  
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 Rezoluţia Parlamentului European privind Tratatul de Non-Proliferare a armelor nucleare -  
Adrian Severin  subliniază necesitatea întăririi celor trei piloni ai Tratatului de Non-
Proliferare: non-proliferarea, dezarmarea şi cooperarea pentru uzul civil al energiei nucleare. 
De asemenea susține abordarea pe două căi a programului nuclear al Iranului şi îndeamnă 
Consiliul de Miniștri să susţină acţiunile Consiliului de Securitate al ONU în cazul în care 
Iranul continuă să refuze cooperarea cu comunitatea internaţională.  

 
 
  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 

http://ro.votewatch.eu 

Prezenţa în plen: 89.74% (poziţia 404 - 457 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 94.75% (poziţia 430 - 432 din 736 MPE). 

 

Corina CREŢU 

 

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor 

 

Vicepreşedinte: Comisia pentru dezvoltare 

 

Membru: 

 Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Israel 

 

Website: http://corinacretu.wordpress.com/ - site-ul este actualizat şi bidirecţional. 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 3 (poziţia 299 – 409 din 736 MPE); 

Interpelări: 11 (poziţia 138 – 159 din 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 19 (poziţia 116 – 122 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Corina Creţu pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

 
Doamna Corina Creţu a votat în favoarea acestei 
părţi din paragraf, care menţionează că femeile ar 
trebui să beneficieze de acces facil la contracepţie 
şi la avort. Corina Creţu a respectat linia politică a 
grupului politic S&D. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 
Doamna europarlamentar Corina Creţu a votat în 
favoarea amendamentului conform căruia 
obiectivul explicit al negocierilor dintre UE și Turcia 
este acela ca Turcia să devină membru al Uniunii. 
Corina Creţu a menţinut linia politică a grupului 
politic S&D. 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  
 

Doamna europarlamentar Corina Creţu s-a abţinut de 
la votul acestui amendament, respectând linia 
politică a grupului S&D. 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Corina Creţu:   

Poziția S&D:  

 

Poziţia Corina Creţu:  

Poziția S&D:  

 

Poziţia Corina Creţu:   
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Doamna eurodeputat Corina Creţu a votat împotriva acestei 
modificări a paragrafului 9, care viza eliminarea, până în 2010, 
a subvențiilor directe legate de producție acordate cultivării 
tutunului. Corina Creţu a votat diferit faţă de ceilalţi membri 
S&D, fiind rebelă faţă de grupul politic. 
 
 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

 

Doamna europarlamentar Corina Creţu nu a votat această 
rezoluţie. 
 

 

 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa 
http://www.votewatch.eu 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele depuse proiectului de aviz Strategia UE pentru relaţiile cu America 
Latină doamna europarlamentar Corina Creţu solicită Uniunii Europene şi ţărilor din America 
Latină şi Caraibe (ţările ALC) să coopereze în vederea apărării drepturilor omului. De 
asemenea, doamna Corina Creţu recomandă adoptarea unei abordări strategice bazate pe 
consolidarea instituţională în ţările emergente; 
 

 Proiectul de raport Efectele crizei financiare şi economice mondiale asupra ţărilor în curs 
de dezvoltare şi asupra cooperării pentru dezvoltare - doamna Corina Creţu îşi exprimă 
preocuparea cu privire la accentuarea inegalităţii dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, 
odată cu intensificarea crizei. Fenomenul utilizării copiilor drept mână de lucru ieftină s-a 
intensificat şi Creţu recomandă includerea în acordurile comerciale a unei prevederi privind 
obligativitatea respectării statului de drept; 
 

 Proiectul de raport Cea de-a doua revizuire a Acordului de parteneriat ACP–CE (Acordul de 
la Cotonou) - doamna europarlamentar Corina Creţu îşi exprimă îngrijorarea vizavi de 
numărul limitat de centre care pot oferi îngrijire medicală specializată, în ciuda numărului tot 
mai mare de persoane în situaţii de urgenţă sau afectate de boli cronice. De asemenea, 
doamna eurodeputat subliniază faptul că infrastructura medicală şi sistemele de sănătate 
publică au nevoie de sprijin prin intermediul strategiilor de dezvoltare, fiind necesară 
promovarea acestora în cadrul cooperării ACP-UE. 

Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri în plen de către doamna eurodeputat Corina 
Creţu: 
 

 Doamna Corina Creţu a interpelat Comisia Europeană cu privire la implicarea acesteia în 
coordonarea politicilor specifice, pentru combaterea sărăciei și atenuarea decalajelor 
sociale grave care fragmentează Uniunea Europeană în prezent.  
 

Poziţia Corina Creţu:  

Poziţia S&D:  

Poziţia Corina Creţu:  

 

http://www.votewatch.eu/
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 Soluţii pentru problema imigranţilor din Italia -  Doamna europarlamentar a dorit să afle 
care sunt măsurile pe care le are în vedere Comisia Europeană pentru asigurarea respectării 
drepturilor omului în Italia, respectiv pentru stimularea şi sprijinirea autorităţilor italiene de 
a găsi soluţii efective la această problemă care nu poate fi tratată doar din perspectiva 
represaliilor poliţieneşti.  
 

 Măsuri pentru combaterea prostituției, a cărei expansiune este favorizată de criza 
economică - Doamna europarlamentar Corina Creţu a adresat o întrebare Comisiei 
Europene cu privire la măsurile pe care intenționează să le propună pentru combaterea 
prostituției şi distrugerea rețelelor organizate de trafic de persoane în cadrul UE și în țările în 
curs de dezvoltare; 
 

 Mobilizarea de resurse suplimentare și implementarea unor planuri de acțiune eficiente de 
către Comisia Europeană în vederea scăderii mortalității infantile 
Doamna eurodeputat a dorit să afle care este opinia Comisiei Europene cu privire la 
intensificarea sprijinului acordat noilor state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea 
ratei deceselor în rândul copiilor; 
 

 A doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii - În cadrul acestei intervenţii în 
plenul PE, doamna eurodeputat a subliniat faptul că un prim pas într-o strategie coerentă de 
incluziune a persoanelor de etnie romă îl constituie accesul nediscriminatoriu la educaţie al 
tinerei generaţii de romi, pentru integrarea pe piaţa muncii şi pentru depăşirea cercului 
vicios al excluderii sociale; 
 

 Beijing +15 - Platforma de acțiune a ONU pentru egalitatea de gen - În cadrul acestei 
dezbateri în plenul PE, doamna Corina Creţu a subliniat faptul că este nevoie de o strategie 
complexă care să vizeze sărăcia, lipsa de educaţie şi de informare, impunitatea, conflictele 
armate, traficul de persoane în scopul prostituţiei. De asemenea, doamna eurodeputat 
consideră că trebuie acţionat ferm împotriva violenţei împotriva femeilor; 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială (Progress) - Doamna Corina Creţu şi-a exprimat susţinerea pentru propunerea 
Comisiei Europene privind instituirea instrumentului de microfinanţare, subliniind că 
măsurile de incluziune socială trebuie să fie eficiente, fiind necesară înscrierea 
instrumentului într-o linie bugetară separată.  

 
 
 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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II. Delegaţia Partidului Democrat Liberal (PD-L) 

a) Cât de influent este PD-L în cadrul grupului politic european Partidul Popular European (Creștin 
Democrat) (PPE). 

 
- din punct de vedere numeric: delegaţia PD-L deţine 11 europarlamentari în cadrul grupului politic 
PPE (4,15%), fiind a 7-a delegație ca mărime 
- din punct de vedere al funcţiilor deţinute: europarlamentarii PD-L deţin în cadrul Parlamentului 
European 4 funcţii - 1 funcţie de vicepreşedinte de grup politic (Marian Jean Marinescu); 3 funcţii de 
vicepreşedinte in comisiile parlamentare (Theodor Stolojan - Comisia pentru Afaceri Economice și 
Monetare, Sebastian Bodu - Comisia pentru Afaceri Juridice, Rareș Niculescu - Comisia pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală). 

b) Gradul de loialitate al europarlamentarilor PD-L faţă de PPE: 

 

Conform tabelului, gradul de loialitate al membrilor delegaţiei PD-L faţă de grupul politic PPE este 
de 98.10%, ceea ce demonstrează că, aproape în toate cazurile, opţiunile de vot ale eurodeputaţiilor 
din PD-L au fost în concordanţă cu linia grupului PPE, fiind loiali. Cu toate acestea, au existat situaţii 
în care membrii PD-L nu au urmat linia ideologică şi indicaţiile grupului politic PPE în ceea ce priveşte 
comportamentul la vot şi au votat mai degrabă în funcţie de interesele naţionale (ceea ce numim vot 
pe linie naţională). Astfel, reprezentanţii PD-L au fost rebeli faţă de grupul politic european PPE pe 
următoarele voturi:  

 

 Propunere comună de rezoluție - Incendiile forestiere din vara anului 2009; 

 Criza din sectorul produselor lactate; 

 Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la politica în domeniul 
calităţii produselor agricole: ce strategie trebuie adoptată? 

 Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la efectele crizei financiare și 
economice mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare. 
 
 

Propunere comună de rezoluție - Incendiile forestiere din vara anului 2009 

 
Această rezoluție ţine de domeniul politic Mediu și Sănătate Publică, a fost  introdusă de către grupurile 
politice PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD și a fost supusă votului în ședința plenară din 16 septembrie 2009. 
Propunerea comună de rezoluție are caracter nelegislativ12. 

 
Obiectul propunerii de rezoluție: 

                                                           
12 Prin caracterul nelegislativ al unei rezoluții se înțelege faptul că aceasta nu are caracter obligatoriu (putere de lege), rezoluţia având rolul 

de invita Comisia Europeană să inițieze o propunere legislativă pe subiectul vizat de rezoluție sau pentru a expune poziţia PE pe o anumită 

chestiune de actualitate. 

Sursa: ro.votewatch.eu  
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Parlamentul European încurajează o inițiativă a Comisiei Europene în vederea lansării unei strategii 
europene pentru combaterea dezastrelor naturale. Este precizată de asemenea nevoia includerii în 
legislația pe acest domeniu a unor prevederi obligatorii și a unui protocol standard de acțiune în 
cazul unor dezastre naturale.  

Parlamentul European cere Comisiei să mobilizeze Fondul de Solidaritate al UE13 într-un mod cât mai 
flexibil, pentru a oferi sprijin victimelor catastrofelor naturale din  vara anului 2009;   cere Comisiei să 
sprijine refacerea regiunilor care au suferit pagube importante, să restabilească habitatele naturale 
în zonele afectate, să relanseze eforturile de creare a locurilor de muncă și să ia măsuri adecvate 
pentru a compensa costurile sociale inerente pierderii locurilor de muncă și a altor surse de venit. 

Prin această rezoluție, Parlamentul European îndeamnă statele membre să garanteze că toate zonele 
forestiere incendiate rămân în continuare zone de păduri și fac obiectul unor programe de 
reîmpădurire. Se  solicită introducerea unor metode mai eficiente de detectare timpurie a incendiilor 
forestiere și îmbunătățirea transferului de cunoștințe practice între statele membre în ceea ce 
privește măsurile de suprimare a incendiilor. 

Votul pe această propunere de rezoluție: dezacord între PD-L și PPE asupra unor amendamente 

Rezoluției i-au fost aduse 12 amendamente care au fost supuse votului. Dintre acestea, în cazul a 5 
amendamente delegația PD-L a avut o opțiune de vot distinctă față de grupul politic european la 
care este afiliată – PPE. Voturile pe unele dintre amendamente sunt prezentate în cele ce urmează:
  

 

Amendamentul 4 (partea I) care a amendat paragraful 12, introdus de Grupul Verzilor (prin Michail 
Tremopoulos, François Alfonsi) propune ca destinația terenurilor afectate în urma incendiilor să nu se 
modifice.  
 
Acest amendament a fost respins la vot. Grupul politic PPE s-
a aflat în majoritatea câștigătoare, votând împotriva 
amendamentului, considerând inoportună o precizare 
legislativă expresă care să restricționeze modificarea situației 
juridice a terenurilor afectate de incendii. 

 
Cu toate acestea, delegația PD-L a votat (în majoritatea sa) 
pentru introducerea acestui amendament, considerând 
necesar să se legifereze interdicția de a schimba destinația 
terenurilor afectate de incendiile de pădure. 
 
De remarcat că în acest caz părerile deputaților PD-L au fost foarte împărțite. Astfel, Elena Oana 
Antonescu, Iosif Matula, Marian Jean Marinescu, Monica Macovei, Elena Băsescu și Traian 
Ungureanu nu au respectat indicațiile grupului PPE. Motivul poate fi reprezentat de abordarea 
acestei problematici prin prisma situației specifice a României, și nu prin prisma ideologiei politice. 
Pe de altă parte, Sebastian Bodu, Petre Constantin Luhan, Rareș Lucian Niculescu, Cristian Preda și  
Theodor Stolojan au preferat să voteze pe linia familiei politice europene din care fac parte. 

                                                           
13 Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este principalul instrument de care dispune UE pentru a face faţă dezastrelor naturale 

şi pentru a-şi manifesta solidaritatea cu regiunile afectate de un dezastru. Fondul a fost creat ca reacţie la inundaţiile devastatoare care au 

lovit Europa Centrală în vara anului 2002. 

Poziția PPE:  

Poziţia PD-L:  

Rezultatul votului:  

 

http://votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=13&lang=en
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Amendamentul  5 care a amendat paragraful 12, introdus de Grupul Verzilor (prin Michail 
Tremopoulos, François Alfonsi) urmărește să introducă în textul rezoluției un paragraf prin care să se 
condamne construirea ilegală în zonele protejate (împădurite) și în zonele unde nu se acordă 
autorizații de construire. 
Acest amendamentul a fost adoptat. Grupul politic PPE nu a fost în majoritatea câştigătoare, a votat 
pentru respingerea amendamentului, neconsiderând necesară introducerea în textul rezoluției a 

unei fraze prin care să se condamne construirea 
ilegală în zonele protejate. 
 
Majoritatea delegației PD-L a votat pentru 
introducerea amendamentului, în opoziție cu  poziția 
PPE. Se remarcă o divergență de opinii între 
eurodeputații PD-L, astfel: Elena Oana Antonescu, Iosif 
Matula, Marian Jean Marinescu, Monica Luiza 
Macovei, Elena Băsescu, Traian Ungureanu, Dumitru 
Theodor Stolojan și Sebastian Valentin Bodu au votat 
în favoarea acestui amendament, fiind de părere că 

este necesar ca statelor membre să li se ceară introducerea unei legislații mai stricte privind 
construcțiile necesare în zonele protejate. Pe de altă parte, Petre Constantin Luhan, Rareș Lucian 
Niculescu și Cristian Preda au votat în conformitate cu linia de vot a PPE. 

Amendamentul  6 care a amendat paragraful 20, introdus de Grupul Verzilor (prin Michail 
Tremopoulos și François Alfonsi) și de Grupul S&D (prin Anni Podimata și Kriton Arsenis)  propune ca 
guvernelor naționale să li se solicite realizarea unui registru cadastral al pădurilor, să organizeze 
corespunzător serviciile forestiere și de protecție împotriva 
incendiilor și să asigure coordonarea și cooperarea lor. 
Amendamentul a fost respins. Grupul politic PPE s-a aflat în 
majoritatea câștigătoare, votând împotriva 
amendamentului. 
 
Cu toate acestea, delegația PD-L a votat pentru 
introducerea amendamentului, considerând  situația 
deficitară a fondului forestier din România care ar putea fi 
ameliorată prin crearea unui registru cadastral al pădurilor 
și mai buna organizare și coordonare a serviciilor forestiere și de protecție împotriva incendiilor. 
 
Petre Constantin Luhan, Rareș Lucian Niculescu, Cristian Preda și Monica Luiza Macovei s-au 
pronunțat împotriva acestui amendament, urmând indicațiile grupului politic european. Au votat 
altfel decât PPE, având în vedere interesele naționale, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Elena 
Băsescu, Marian Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Dumitru Theodor Stolojan,  Sebastian Valentin 
Bodu. 
 

Criza din sectorul produselor lactate 

 
Această rezoluție ţine de domeniul Agricultură, a fost introdusă de către grupurile politice ECR, EFD, 
PPE, S&D și ALDE și a fost adoptată în ședința plenară din 17 septembrie 2009. Propunerea comună 
de rezoluție are caracter nelegislativ14.  
                                                           
14 Prin caracterul nelegislativ al unei rezoluții se înțelege faptul că aceasta nu are caracter obligatoriu (putere de lege), rezoluţia având rolul 

de invita Comisia Europeană să inițieze o propunere legislativă pe subiectul vizat de rezoluție sau pentru a expune poziţia PE pe o anumită 

chestiune de actualitate. 

Poziția PPE:  

Poziţia PD-L:  

Rezultatul votului:  

 

Poziția PPE:  

Poziţia PD-L:  

Rezultatul votului:  

 

http://votewatch.eu/cx_vote_details.php?order_by=euro_tara_nume_en&order=ASC&last_order_by=euro_parlamentar_nume&id_act=15&vers=2
http://votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=16&lang=en
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Obiectul propunerii de rezoluție: 
 

Prin această poziție comună de rezoluție Parlamentul European invită Comisia să ia măsuri care să 
ducă  la stabilizarea pieței și să realizeze o evaluare aprofundată, împreună cu părțile interesate și cu 
statele membre, cu privire la viitorul sectorului produselor lactate, să pună în aplicare măsurile 
necesare pentru a garanta că furajele importate respectă aceleași standarde cărora producătorii de 
lapte trebuie să li se conformeze în cadrul UE, pentru a evita ca importurile de astfel de produse care 
nu îndeplinesc aceste standarde să submineze eforturile UE de a spori producția de lapte durabilă. 

Parlamentul European își menține poziția față de crearea unui fond european pentru produsele 
lactate în valoare de 600 de milioane de euro, prin care să se acorde ajutor organizațiilor și 
cooperativelor de producători și să fie sprijinite investițiile în domeniul agricol, modernizarea, 
diversificarea, măsurile regionale, activitățile de marketing, micii producători și tinerii agricultori. 

Votul pe această propunere de rezoluție: dezacord între PD-L și PPE pe un amendament 

Rezoluției i-au fost aduse 16 amendamente15 care au fost supuse votului. Dintre acestea, în cazul 
unui singur amendament delegația partidului PD-L a votat altfel față de grupul politic european la 
care este afiliată – PPE. Votul este prezentat în cele ce urmează: 

Prin Amendamentul 3 care a amendat paragraful 3, introdus de un număr mai mare de 40 de 
europarlamentari, Comisia Europeană este invitată să realizeze o analiză a factorilor ce influențează 
prețul de producător al produselor lactate, inclusiv creșterea cotelor. 
Amendamentul a fost respins în cadrul ședinței plenare. Grupul politic PPE nu a fost în majoritatea 
câștigătoare, a votat pentru adoptarea acestui amendament. 
 

Delegația PD-L a votat împotriva amendamentului.  
Majoritatea eurodeputaților PD-L nu consideră 
necesară realizarea de către Comisia Europeană a 
unei analize aprofundate, la nivelul fiecărui stat 
membru, inclusiv România, asupra factorilor de 
influență a prețului produselor lactate. 
 
Din cadrul delegației PD-L numai Traian Ungureanu 
s-a evidențiat printr-un vot pozitiv acordat acestui 
amendament. Restul eurodeputaților PDL și-au 

exprimat votul dezaprobator, urmărind interesele de pe plan național ale României. 

 

 

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la politica în domeniul calităţii 
produselor agricole: ce strategie trebuie adoptată? 

 

Această rezoluție este pe domeniul politic Agricultură, a fost introdusă pentru a aduce pe agendă 
Raportul europarlamentarului Giancarlo Scottà pe acest domeniu. Propunerea comună de rezoluție 
are caracter nelegislativ16 și a fost supusă votului în ședința plenară din 25 martie 2010.  
                                                           
15 La stadiul de plen, amendamentele pot fi depuse de un grup politic, de comisia parlamentară sesizată pe fond (daca există una) sau de 

un număr de deputați mai mare de 40. 

16 Prin caracterul nelegislativ al unei rezoluții se înțelege faptul că aceasta nu are caracter obligatoriu (putere de lege), rezoluţia având rolul 

de invita Comisia Europeană să inițieze o propunere legislativă pe subiectul vizat de rezoluție sau pentru a expune poziţia PE pe o anumită 

chestiune de actualitate. 

Poziția PPE:  

Poziţia PD-L:  

Rezultatul votului:  

 

http://votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=38&lang=en
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Obiectul propunerii de rezoluție: 
 
Politica UE în domeniul calităţii poate consolida competitivitatea şi poate crea valoare adăugată 
pentru economiile regiunilor europene. Politica în domeniul calităţii nu poate fi disociată de PAC17 în 
ansamblu, şi nici nu poate fi separată de noile provocări, cum ar fi combaterea schimbărilor 
climatice, necesitatea conservării biodiversităţii, aspectele privind furnizarea de energie, dezvoltarea 
bioenergiei şi bunăstarea animalelor. 
 
Parlamentul European consideră că aceste aspecte complexe, precum şi creşterea aşteptărilor 
consumatorilor, trebuie să fie incluse în mod adecvat în viitoarea politică în domeniul calităţii pentru 
produsele agricole, pe baza unui concept de calitate care nu este limitat sau static, ci este conectat la 
potenţialul major al unei agriculturi moderne.  

Votul pe această propunere de rezoluție: dezacord între PD-L și PPE pe un amendament 

Rezoluției i-au fost aduse 4 amendamente care au fost supuse votului. Dintre acestea, în cazul unui 
singur amendament delegația partidului PD-L a votat altfel față de grupul politic european la care 
este afiliată – PPE. Votul este prezentat în cele ce urmează: 
 
Prin amendamentul 3 adus acestei propuneri de rezoluție, introdus de către Grupul ALDE (Lyon 
George), Grupul  Verzilor (Alyn Smith) și Grupul ECR (James Nicholson) se elimină din text paragraful 
19 prin care se adresa o invitație statelor membre și Comisiei Europene pentru lansarea unei 
dezbateri detaliate în vederea studierii impactului pe care desființarea aproape totală a normelor 
comunitare de comercializare din sectorul fructelor și legumelor îl poate avea. Se prevede de 
asemenea, restabilirea unui cadru comunitar solid care ar 
putea spori gradul de transparență al operațiunilor 
comerciale.  
Amendamentul a fost respins în cadrul ședinței plenare. 
Grupul politic PPE a fost în majoritatea câștigătoare, a 
votat împotriva acestui amendament. 
 
Delegația PD-L a votat în favoarea amendamentului. 
Majoritatea eurodeputaților PD-L consideră necesară 
eliminarea din textul rezoluției a paragrafului 19 prin care 
se adresa o invitație statelor membre și Comisiei Europene pentru lansarea unei dezbateri detaliate 
în vederea studierii impactului pe care desființarea aproape totală a normelor comunitare de 
comercializare din sectorul fructelor și legumelor îl poate avea. 
 
Din cadrul delegației PD-L Iosif Matula, Cristian Dan Preda, Theodor Dumitru Stolojan, Traian 
Ungureanu s-au evidențiat printr-un vot negativ acordat acestui amendament. Restul 
eurodeputaților PDL au votat pentru. 
 
 

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la efectele crizei financiare și 
economice mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare 

 

Această propunere de rezoluție este pe domeniul politic Dezvoltare internațională, a fost introdusă 
pentru a aduce în discuție Raportul europarlamentarului Guerrero Salom pe acest domeniu. Această 

                                                           
17 Politica Agricolă Comună 

Poziția PPE:  

Poziţia PD-L:  

Rezultatul votului:  

 

http://www.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=525&lang=en
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propunere a fost supusă votului în ședința plenară din 25 martie 2010 și are un caracter 
nelegislativ18.   

Obiectul propunerii de rezoluție: 

Prin această propunere de rezoluție Parlamentul European subliniază că este obligația UE să sprijine 
țările în curs de dezvoltare în confruntarea cu dificultățile crizei economice mondiale și cu schimbările 
climatice. În acest sens, îndeamnă statele membre să își îndeplinească pe deplin angajamentele 
privind asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) față de țările în curs de dezvoltare. Totodată 
consideră că limitarea posibilităților de creditare, incertitudinea cauzată de ciclul depresiunii și de 
reducerea activității comerciale la nivel internațional, a investițiilor imigranților și a fondurilor 
transferate de aceștia la nivel internațional au constituit canalele prin care criza s-a transmis din 
țările dezvoltate către țările în curs de dezvoltare. 

Votul pe această propunere de rezoluție: dezacord între PD-L și PPE pe un paragraf 

Delegația partidului PD-L a votat altfel față de grupul politic european la care este afiliată – PPE, în 
cazul unui paragraf din textul rezoluţiei. Votul este prezentat în cele ce urmează: 

Prin paragraful 7, introdus la Comisia de Dezvoltare, partea a II-a se subliniază faptul că o forță de 
muncă sănătoasă și puternică este o condiție prealabilă a 
dezvoltării economice. 
 
Introducerea paragrafului a fost respinsă prin vot, PPE s-a 
aflat în majoritatea câștigătoare, votând împotrivă. 

Europarlamentarii PD-L au votat în majoritate în favoarea 
acestui paragraf. 

Din cadrul delegației doar Petru Constantin Luhan, Elena 
Băsescu și Traian Ungureanu au votat în acord cu linia 
politică a PPE, respectiv împotriva paragrafului. 

  

                                                           
18 Prin caracterul nelegislativ al unei rezoluții se înțelege faptul că aceasta nu are caracter obligatoriu (putere de lege), rezoluţia având rolul 

de invita Comisia Europeană să inițieze o propunere legislativă pe subiectul vizat de rezoluție sau pentru a expune poziţia PE pe o anumită 

chestiune de actualitate.. 

Poziția PPE:  

Poziţia PD-L:  

Rezultatul votului:  

 

http://www.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=528&lang=en
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Analiza activității individuale a eurodeputaților PDL 

Cristian Dan PREDA 

 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 

Membru:  

 Comisia pentru Relații Externe (vice-coordonator politic al PPE) 

 Delegația pentru relațiile cu statele Magrebului și Uniunea Arabă Magreb 

Membru supleant:  

 Comisia pentru Dezvoltare 

 Subcomisia pentru Drepturile Omului 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Website: http://www.cristianpreda.ro- site-ul este actualizat şi bidirecţional. 

SUMAR ACTIVITATE: 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 1 (poziţia 21-102 din 736 MPE); 

Rapoarte amendate: 10 (poziţia 32-45 din 736 MPE); 

Interpelări: 5 (poziţia 300– 340 din 736 MPE); 
Discursuri în plen: 38 (poziţia 36 – 40 din 736 MPE); 

Declarații scrise: 0; 

Moțiuni pentru rezoluții: 45 (poziţia 6 din 736 MPE). 

 

 

 

Prezența în plen:  100% (poziţia 1 – 87 din 736 MPE); 

Loialitate față de grupul politic: 98.47% (poziţia 81 din 736 MPE). 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Cristian Preda pe 5 voturi de interes general: 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul Cristian Preda a votat împotriva acestei 
părţi din paragraf, care menţionează că femeile ar 
trebui să beneficieze de acces facil la contracepţie 
şi la avort. Cristian Preda a respectat linia politică a 
grupului politic din care face parte, PPE. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Domnul eurodeputat Cristian Preda a votat în 
favoarea amendamentului prin care se prevede 
explicit că obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia 
este acela ca Turcia să devină membru al Uniunii. 
Prin votul pozitiv Cristian Preda a fost rebel faţă de 
linia politică a grupului politic PPE. 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Domnul eurodeputat Cristian Preda a votat 
împotriva acestui amendament care stipula că 
finanţarea unor noi activităţi în vederea creării de 
noi locuri de muncă nu ar trebui să pericliteze 
programele deja existente. Opţiunea de vot a lui 
Cristian Preda a fost în conformitate cu cea a 
grupului politic PPE. 

 

 

 

Poziţia Cristian Preda:  

Poziția PPE:  

 

Poziţia Cristian Preda:  

Poziția PPE:  

 

Poziţia Cristian Dan Preda:  

Poziția PPE:  
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 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a 2a 

Domnul eurodeputat Cristian Preda a votat 
împotriva acestei părţi a paragrafului 9,  care viza 
eliminarea, până în 2010, a subvențiilor directe 
legate de producție acordate cultivării tutunului. 
Cristian Preda a votat în concordanţă cu ceilalţi 
membri ai PPE, fiind loial faţă de grupul politic. 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Cristian Preda a votat împotriva acestei rezoluţii, 
considerând că Italia îşi poate rezolva singură 
problemele legate de libertatea de informare, precum 
şi conflictele cu publicaţiile naţionale şi europene. Prin 
votul său, eurodeputatul a respectat poziţia grupului 
politic din care face parte, PPE, în legătură cu această 

rezoluţie. 

 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 

http://ro.votewatch.eu  

 

 

Rapoarte 

Domnul Cristian Preda a devenit raportor pe fond al Parlamentului European pe raportul privind 
aderarea Islandei la Uniunea Europeană, raport aflat în lucru în comisie la momentul colectării 
datelor.  
 
De asemenea, Cristian Preda a deținut/deține calitatea de raportor din umbră al grupului politic PPE 
pe alte două rapoarte cu caracter nelegislativ, anume Acordul de readmitere CE-Pakistan și A doua 
revizuire a Acordului de parteneriat ACP-CE (Acordul de la Cotonou), ce vizează mijloacele pe care UE 
le are în vedere pentru sprijinirea dezvoltării țărilor din arealele Africa, Caraibe și Pacific.  
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 În calitatea sa de raportor de opinie pe raportul privind instituirea Serviciului European 
pentru Acţiune Externă, Cristian Preda a amendat acest raport, considerând că bugetul EEAS 
ar trebui inclus în cadrul financiar multianual şi ar trebui modelat în funcţie de priorităţile 
externe UE pe termen mediu şi lung. Totodată, eurodeputatul nu sprijină includerea în 
atribuţiile EEAS a problemelor legate de comerţ şi extindere ale UE; 
 

 Raport amendat referitor la Progresul Turciei 2009 – Prin amendarea acestui raport Cristian 
Preda subliniază faptul că negocierile cu Turcia, deschise la data de 3 Octombrie 2005, în 
urma aprobării Cadrului de Negociere de către Consiliu, au fost punctul de început al unui 
proces inclusiv şi bazat pe merite şi, deşi Turcia a dovedit implementarea unor reforme 
politice, supremaţia legii nu este consolidată încă. Cu toate acestea sunt apreciate eforturile 
Turciei de a coopera în regiunea Mării Negre; 

Poziţia Cristian Preda:  

Poziția PPE:  

 

Poziţia Cristian Preda:  

Poziția PPE:  
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 Raportul anual 2008 asupra Politicii externe şi de securitate comună – prin amendarea 
acestui raport, eurodeputatul Preda a reafirmat poziţia României asupra statutului Kosovo, 
înlocuind formula " successful local elections" prin " calm and orderly local elections"; 
 

 Raport Bielan, Strategia Uniunii europene pentru Regiunea Mării Baltice şi rolul macro-
regiunilor în viitoarea politică de coeziune - amendamentele subliniază responsabilităţile pe 
care Rusia le are ca partener al UE în cadrul Strategiei pentru Marea Baltică; 
 

 Raport Fajon, Lista ţărilor ai căror cetăţeni sunt scutiţi de vize - amendamentul a vizat 
utilizarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu Balcanii de Vest drept cadru 
referinţă pentru relaţiile cu ţările membre ale Parteneriatului Estic şi în special cu Moldova, 
ca urmare a schimbării democratice recente din această ţară; 
 

 Raport Brok, Aspectele instituţionale ale Serviciului comun de acţiune externă - 
amendamentul susţinut dorea introducerea bugetului SCAE în perspectivele financiare ale 
Uniunii ca un punct de sine stătător pentru a: 1. permite controlul democratic al 
Parlamentului și 2. încuraja priorităţile pe termen mediu şi lung; 
 

 Situaţia din Ucraina - amendamentul oral adoptat cu ocazia votului în plen a subliniat 
importanţa respectării dreptului minorităţilor la acces la educaţie în limba maternă şi a 
implicării acestora în viaţa politică ucraineană şi în procesul decizional. La propunerea 
acestui amendament, domnul Preda a avut în vedere situația minorității române din Ucraina. 

 

Principalele teme abordate prin interpelări şi discursuri în plen: 

 Pacea și cooperarea în relațiile cu Belarus și Rusia - Întrebări adresate Comisiei şi Consiliului 
legate de reacția Comisiei și a UE față de manevrele ruso-bieloruse, manevre în cadrul cărora 
se presupune că unul sau două state membre ale UE sunt agresori; 
 

 Raportul de progres al Croaţiei-2009, Raportul de progres al Fostei Republici Iugoslave a 
Macedoniei-2009, Raportul de progres al Turciei-2009 – domnul eurodeputat a pledat 
pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană; 
 

 Strategia de lărgire a UE 2009 cu privire la Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia – Cristian 
Preda analizează pe scurt situaţia din fiecare stat prin prisma obstacolelor în calea integrării 
lor în UE, accentuând diferenţele dintre cele trei cazuri: 
 
„*…+ avem, pe de o parte ţările din Balcanii de Vest, care sunt departe de a îndeplini criteriile 
economice şi politice pe care Uniunea le aşteaptă. În aceste ţări, însă, opinia publică şi elitele 
politice sunt solidare cu obiectivul integrării şi sunt foarte optimiste în privinţa aderării. *…+ 
cazul Islandei, o ţară care îndeplineşte multe dintre criteriile economice şi politice, dar unde 
opinia publică şi elitele sunt profund divizate în privinţa acestui obiectiv al aderării. *…+ cazul 
Turciei, a cărei aspiraţie europeană nu este legată într-un fel sau altul de ciclul economic şi 
este una din ţările cu cel mai mare dinamism economic, unde există o mare dezbatere, ultima 
dată 45% dintre turci susţineau obiectivul acesta.” 
 

 Situaţia financiară şi economică din Moldova – Cristian Preda susţine intenţia Comisiei de a 
sprijini Republica Moldova, din punct de vedere economic, dar mai ales politic, pentru a găsi 
o modalitate de stabilitate; 
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 Azerbaijan: libertatea de expresie – domnul eurodeputat Preda atrage atenţia asupra 
faptului că guvernul azer trebuie să respecte dreptul la liberă exprimare al oricărui cetăţean, 
în conformitate cu angajamentele asumate prin Politica Europeană de Vecinătate, cât şi prin 
Parteneriatul estic; 
 

 Uganda: proiectul de lege anti-homosexuală -  Cristian Preda susţine că o astfel de legislaţie 
care prevede ca persoanele cu orientări sexuale să fie penalizate, precum şi netransmiterea 
unor informaţii legate de orientarea  sexuală a unei persoane, nu poate fi acceptată de către 
Uniunea Europeană, Uganda fiind unul din statele semnatare ale Acordului de la Cotonou 
dintre UE şi Grupul statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, care stipulează  clar respectarea 
drepturilor omului; 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere de rezoluţie referitoare la cutremurul din Haiti – prin care este exprimată 
solidaritatea pentru poporul haitian, este salutat şi încurajat ajutorul oferit de Comisie şi de 
Consiliul UE, inclusiv prin coordonarea contribuţiilor statelor membre UE, dar subliniază 
necesitatea continuării eforturilor de ajutorare şi a unei mai bune coordonări a acțiunilor 
între UE și statele membre astfel încât să se obțină o reacție eficientă în caz de 
criză/dezastru; 
 

 Propunere comună referitoare la încălcările drepturilor omului în China, în mod deosebit 
cazul lui Liu Xiaobo -  prin care este solicitată eliberarea lui Liu Xiabo, ale cărui acţiuni 
paşnice sunt încurajate. Totodată prin rezoluţie PE solicită autorităților Republicii Populare 
Chineze să își onoreze angajamentele luate în fața Consiliului pentru Drepturile Omului, 
condamnând recurgerea la pedeapsa cu moartea, şi subliniază necesitatea consolidării 
dialogurilor UE-China pe tema drepturilor omului; 

 

Alte mențiuni privind activitatea eurodeputatului: 

Cristian Preda este coordonatorul grupului PPE în ceea ce privește pregătirea rezoluţiilor de urgenţă 
pe protecţia drepturilor omului, manifestând totodată și o preocupare deosebită pentru dezvoltarea 
de parteneriate între țările francofone (în calitate de președinte  al inter-grupului informal francofon 
din PE).  

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Iosif MATULA 

 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)  

Membru: 

 Comisia pentru dezvoltare regională  

 Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina  

 Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest  

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru cultură şi educaţie 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan 

 

Website:  http://www.matulaiosif.ro  - site-ul este actualizat şi unidirecţional 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 7 (poziţia 93 – 129 din 736 MPE); 

Interpelări: 3 (poziţia 402 - 453 din 736 membri ai Parlamentului European ) 

Discursuri în plen: 25 (poziţia 81 - 86 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 3  (poziţia 208 – 281 din 736 MPE); 

 

  Prezenţa în plen: 100.00% (poziţia 1 – 94 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 98.08% (poziţia 120 din 736 MPE). 
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Poziţia Iosif Matula:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Iosif Matula:   

Poziția PPE:  

 

 

Poziţia  Iosif Matula:  

Poziţia PPE:  

 

 

VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Iosif Matula pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 

bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul Iosif Matula a votat împotriva acestei părţi 

din paragraf, care menţionează că femeile ar trebui 

să beneficieze de acces facil la contracepţie şi la 

avort, respectând astfel linia politică a grupului PPE. 

 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  

Domnul europarlamentar Iosif Matula a votat 

împotriva amendamentului prin care se prevede 

explicit că obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia 

este acela ca Turcia să devină membru al Uniunii. 

Iosif Matula a menţinut linia de vot a grupului 

politic PPE. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  
Domnul europarlamentar Iosif Matula a votat 
împotriva amendamentului care prevede faptul că 
finanţarea unor noi activităţi care să ducă la crearea 
unor noi locuri de muncă nu ar trebui să pericliteze 
programele deja existente. Votul domnului Iosif 
Matula a fost conform cu linia politică a grupului PPE. 
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Poziţia Iosif Matula:   

Poziţia PPE:  

 

Poziţia Iosif Matula:   

Poziția PPE:  

 

 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 

Iosif Matula a votat împotriva acestei părţi a 

paragrafului 9, care viza eliminarea, până în 2010, a 

subvențiilor directe legate de producție acordate 

cultivării tutunului. Iosif Matula a respectat linia 

grupului politic PPE.  

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Domnul europarlamentar Iosif Matula a votat 

împotriva acestei rezoluții, nefiind de acord cu  

libertatea de informare fără imixtiuni din partea 

autorităților și criticând, totodată, presiunile și 

intimidările exercitate de către autoritățile 

guvernamentale italiene împotriva unor publicații italiene și europene. Iosif Matula a respectat linia 

de vot a grupului politic PPE. 

 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Proiect de raport Dialogul dintre universități și întreprinderi: un nou parteneriat pentru 
modernizarea universităților europene  - Prin amendamentele aduse domnul eurodeputat 
Iosif Matula a subliniat importanţa dobândirii de către studenţi a competenţelor în domeniul 
noilor tehnologii, în vederea creşterii şanselor la angajare. De asemenea, domnul Iosif 
Matula consideră importantă realizarea unui cadru favorabil atragerii de studenţi din statele 
în curs de dezvoltare, ca alternativă la sistemul universitar din Statele Unite ale Americii, şi 
încurajează mediul de afaceri să contribuie la adaptarea curriculei universitare, prin iniţierea 
şi finanţarea unor cursuri specifice, în vederea familiarizării studenţilor cu rigorile 
antreprenoriale; 

 Amendamentele propuse de domnul Iosif Matula proiectului de raport referitor la „O 
strategie a UE pentru tineret – investiție și mobilizare” atrag atenţia asupra necesităţii de a 
implica mass-media în popularizarea programelor pentru tineret, şi asupra problemei 
abandonului şcolar şi a necesităţii de a lua măsuri pentru ca un procent cât mai mare de 
tineri să finalizeze perioada de educaţie obligatorie. De asemenea, prin amendamentele 
aduse, domnul europarlamentar subliniază importanţa stagiilor de practică în companii şi 
instituţii, încă din perioada de studii (ceea ce poate facilita găsirea ulterioară a unui loc de 
muncă) şi încurajează statele membre să sprijine iniţiativele private ale tinerilor, inclusiv prin 
programe naţionale complementare programelor europene; 

 

 Prin amendamentele aduse raportului Un viitor sustenabil pentru transporturi , domnul 
europarlamentar Iosif Matula consideră că utilizarea Sistemelor Inteligente de Transport 
contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport în ceea ce priveşte siguranţa, 
sustenabilitatea şi eficienţa, şi subliniază, totodată, rolul important al transportului în 
perspectiva dezvoltării macroregiunilor; 

 

http://www.votewatch.eu/
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 Domnul Iosif Matula a amendat proiectul de aviz referitor la agricultura în zonele cu 
handicapuri naturale: un bilanț special de sănătate, solicitând ca, atunci când are loc 
„reglajul fin”, zonele care au depăşit, prin intermediul tehnicilor agronomice, handicapurile 
naturale ale terenului, în special cele cu un nivel scăzut al venitului agricol şi cu puţine 
alternative de producţie, să fie excluse doar în urma rezultatului unor evaluări de impact pe 
termen lung; 

 

 Prin amendamentele aduse proiectului de aviz referitor la noile evoluții în achizițiile publice, 
domnul eurodeputat Iosif Matula invită statele membre să sprijine şi să ofere asistenţă 
autorităţilor locale şi regionale în vederea implementării noilor proceduri; 
 

 Proiect de aviz Definirea unei noi Agende digitale pentru Europa: de la i2010 la digital.eu - 
domnul Iosif Matula solicită respectarea transparenţei, accesibilităţii, a egalităţii de şanse în 
folosirea sistemelor TIC, pentru a le face mai uşor de utilizat pentru un număr cât mai mare 
de cetăţeni europeni, recomandând introducerea noţiunilor de competenţă digitală în şcoală 
încă de la ciclul pre-primar, însoţite de noţiuni de limbi străine, pentru pregătirea din timp a 
utilizatorului competent; 

 

 Prin amendamentele aduse proeiectului de aviz Guvernarea internetului: etapele 
următoare, domnul eurodeputat Iosif Matula subliniază necesitatea de a proteja şi promova 
patrimoniul cultural european, inclusiv prin intermediul internetului, şi necesitatea de a 
implica şi consumatorii finali în procesul de creare a unui model de guvernare, cu accent 
asupra colaborării dintre universităţi şi mediul de afaceri la nivel local, regional şi naţional. 
De asemenea, domnul Iosif Matula consideră esenţial rolul internetului în stimularea inovării 
şi reducerii decalajului digital faţă de alte zone ale lumii. 

 
Principalele teme abordate în interpelări şi în discursurile în plen de domnul eurodeputat Iosif 
Matula: 

 Relația dintre universitățile private și cele publice - Domnul eurodeputat Iosif Matula a 
dorit să afle opinia Comisiei Europene cu privire la evoluția pe termen lung a relației dintre 
universitățile private și cele publice la nivel de continent, având în vedere faptul că statele 
membre UE încurajează mai mult sau mai puțin activitatea educațională prin intermediul 
universităților private; 
 

 Evoluţia Procesului Bologna până în anul 2020, dar şi după acest moment, precum şi rolul 
pe care şi-l poate asuma Comisia Europeană în acest domeniu - Iosif Matula a interpelat 
Comisia cu privire la evoluţia Procesului Bologna până în anul 2020 şi dincolo de acest 
moment, precum şi în ceea ce priveşte rolul pe care şi-l poate asuma Comisia Europeană în 
acest domeniu, ţinând cont de faptul că Procesul Bologna nu se bazează pe un tratat 
interguvernamental, fiind o iniţiativă asumată de guvernele celor 46 de state semnatare ale 
Declaraţiei de la Bologna; 
 

 Rolul politicii de coeziune în cadrul Strategiei UE 2020 - Domnul europarlamentar Iosif 
Matula a dorit să afle care este opinia Comisiei Europene în cadrul proiectului Strategiei UE 
2020 cu privire la politica de coeziune, având în vedere faptul că obiectivele acestei politici 
pentru perioada imediat următoare, cât şi după 2013, se regăsesc foarte puţin sau chiar 
deloc în cadrul acestei strategii; 
 

 UE 2020 - Cursul dat reuniunii neoficiale a Consiliului European din 11 februarie 2010 - 
Domnul eurodeputat Iosif Matula consideră că este de preferat ca Strategia UE 2020 să 
creeze condiţiile necesare creşterii durabile şi consolidării fiscale. Astfel, învăţarea pe tot 
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parcursul vieţii va putea fi mult mai accesibilă, iar universităţile vor fi mult mai deschise faţă 
de studenţii atipici. Iosif Matula, în cadrul acestei dezabteri, a recomandat ca politica de 
ocupare să pună accentul pe flexibilitatea pieţei muncii, persoanele angajate fiind 
responsabile de viaţa lor activă prin formarea continuă, adaptarea la schimbare şi 
mobilitate; 
 

 Scanerele corporale - Funcţionarea serviciilor de informaţii în contextul strategiilor 
antiteroriste - În cadrul acestui discurs, domnul Iosif Matula şi-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la eficienţa introducerii scanerelor corporale pe aeroporturile din toate statele 
membre având în vedere faptul că substanţele ingerate sau explozibilii sub formă de pudră 
nu sunt detectate prin această tehnologie. De asemenea, domnul europarlamentar a 
menţionat că  sănătatea pasagerilor, în special a celor care trec frecvent prin aceste filtre, 
este chestionabilă; 

 

 Situaţia din Ucraina - Domnul Iosif Matula consideră că în Ucraina este nevoie de aplicarea 
unui program politic de garantare a drepturilor minorităţilor naţionale (rusă, tătară, română, 
polonă, maghiară, greacă şi altele) şi de implementarea Cartei Europene a limbilor regionale 
şi minoritare, care să garanteze acestora un statut de limbi regionale; 
 

 FEDER: eligibilitatea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea comunităţilor 
marginalizate - Domnul eurodeputat Iosif Matula şi-a exprimat acordul cu privire la 
modificarea regulamentului privind FEDER astfel încât statele membre să poată folosi aceste 
finanţări pentru renovarea şi construirea de locuinţe pentru comunităţile marginalizate; 
 

 Politica de coeziune de după 2013 - În cadrul acestei dezbateri domnul Iosif Matula a 
subliniat faptul că regiunile locale europene au nevoie de continuarea politicii de coeziune 
pentru atingerea obiectivelor propuse. Domnul europarlamentar consideră că reducerea 
disparităţilor între diferitele regiuni trebuie să aibă loc într-un ritm mult mai rapid iar 
implicarea nivelurilor regional şi local de guvernanţă ar trebui să crească; 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială (Progress) - Domnul europarlamentar Iosif Matula consideră că Instrumentul 
european de microfinanţare este un ajutor util pentru şomerii şi persoanele vulnerabile care 
doresc să iniţieze sau să dezvolte microîntreprinderi. Astfel, este recomandabil ca acesta să 
dispună de o linie de credit separată şi un buget mare, deoarece beneficiarii acestuia sunt 
diferiţi de cei ai Programului Progress; 
 

 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Belgia - industria textilă, Irlanda 
- Dell - Relocarea întreprinderilor în UE şi rolul instrumentelor financiare ale UE - În cadrul 
acestei dezbateri domnul Iosif Matula a specificat faptul că Fondul european de ajustare la 
globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor concediaţi ca 
urmare a schimbărilor structurale majore ale comerţului mondial, iar după 1 mai 2009, şi 
pentru cei disponibilizaţi în urma crizei financiare şi economice globale; 
 

 Libertatea informaţiei în Italia - Domnul eurodeputat Iosif Matula şi-a exprimat sprijinul 
pentru libertatea absolută a presei, libertate corelată, totodată, cu o maximă 
responsabilitate a fiecărei redacţii faţă de corecta informare a publicului. De asemenea, 
domnul europarlamentar consideră că UE ar trebui să acorde mai multă importanţă 
indicatorilor privind pluralismul media. 
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Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere de rezoluţie referitoare la o strategie europeană pentru regiunea Dunării - Prin 
această propunere Parlamentul European (PE) subliniază că o strategie europeană pentru 
regiunea Dunării ar trebui să reprezinte un cadru dinamic, creativ, care să stabilească direcţii 
şi care să combine elemente economice, elemente legate de coeziune, elemente sociale şi 
culturale, precum şi aspecte legate de securitatea internă. Drept urmare, PE invită Comisia 
Europeană să identifice o „structură de guvernanţă” pentru o viitoare politică privind 
regiunea Dunării, şi să coopereze în legătură cu dezvoltarea şi sporirea accesibilităţii şi 
navigabilităţii axei fluviale Rin-Main-Dunăre, care face legătura dintre Marea Nordului, prin 
portul Rotterdam, şi Marea Neagră, prin portul Constanţa, prin extinderea şi modernizarea 
întregii infrastructuri (porturi, aeroporturi, drumuri şi căi ferate) şi prin crearea unui sistem 
de transport multimodal de-a lungul întregului canal; 

 Propunere de rezoluţie referitoare la incendiile forestiere din vara lui 2009 - Prin această 
propunere comună de rezoluţie Parlamentul European solicită Comisiei să înainteze o 
propunere de strategie europeană pentru combaterea catastrofelor naturale, care să includă 
o abordare obligatorie în ceea ce priveşte prevenirea riscurilor, şi să elaboreze un protocol 
de intervenţie standard pentru fiecare tip de catastrofă, în întreaga Uniune. De asemenea, 
invită Comisia să mobilizeze Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) într-un mod 
cât mai flexibil pentru a oferi sprijin victimelor catastrofelor naturale. 

 
 
  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 84.62% (poziţia 524- 565 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 98.03% (poziţia 124 din 736 MPE). 

 

  

 

Rareș Lucian NICULESCU 
 

 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 

Vicepreședinte:  

 Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

 

Membru: 

 Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

 Delegația pentru relațiile cu Israel 

 

Website: www.raresniculescu.ro – site-ul este actualizat și unidirecțional. 

 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 8 (poziția 65-92 din 736 MPE); 

Interpelări: 30 (poziţia 45 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 34 (poziţia 49-53 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 1 (poziţia 15-92 din 736 MPE); 

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 

 

 

 

http://www.raresniculescu.ro/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Rareș NICULESCU pe 5 voturi de interes general 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 
Domnul eurodeputat Rareș Lucian 
Niculescu a votat în favoarea acestei 
părţi din paragraf care menţionează că 
femeile ar trebui să beneficieze de acces 
facil la contracepţie şi la avort. Rareș 
Niculescu a avut o opţiune de vot 
diferită față de cea a grupului politic 
PPE, fiind rebel pe acest vot. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Rareș Niculescu a votat împotriva 
amendamentului prin care se prevede 
explicit că obiectivul negocierilor dintre UE 
și Turcia este acela ca Turcia să devină 
membru al Uniunii. Rareș Lucian Niculescu 
a respectat linia grupului politic PPE. 

 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Domnul eurodeputat Rareș Lucian 
Niculescu a fost absent de la acest vot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Rareș Lucian Niculescu:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Rareș Lucian Niculescu:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Rareș Lucian Niculescu:   
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 Mediile fără fum de tutun –paragraful 9, partea a 2a 
Domnul Rareș Lucian Niculescu a votat 
împotriva acestei părţi a paragrafului 9,  
care viza eliminarea, până în 2010, a 
subvențiilor directe legate de producție 
acordate cultivării tutunului. Domnul Rareș 
Niculescu a menţionat într-un discurs că 
descurajarea producției de tutun în statele 

membre va contribui la creşterea importului de tutun din statele terțe, în detrimentul producătorilor 
europeni. 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Europarlamentarul Rareș Niculescu a votat 
împotriva acestei propuneri de rezoluții, 
prin care este susținută libertatea de 
informare fără imixtiuni din partea 
autorităților și sunt criticate, totodată, 
presiunile și intimidările exercitate de către 

autoritățile guvernamentale italiene împotriva unor publicații naţionale și europene. Rareș Lucian 
Niculescu a respectat linia politică a grupului politic PPE, care a considerat că această chestiune nu 
este de competența Parlamentului European.  
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa 
 http://ro.votewatch.eu  
 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele propuse în cadrul Raportului privind simplificarea Politicii Agricole 
Comune (PAC)- domnul eurodeputat Rareș Lucian Niculescu a subliniat faptul că este 
necesară simplificarea procedurilor privind PAC, în vederea reducerii costurilor de 
implementare a acestei politici pentru instituțiile UE. Totodată, domnul Niculescu a propus 
ca plățile directe să fie mai simple, mai transparente și mai echitabile pentru a asigura 
concurența loială și pentru a promova agricultura durabilă a UE; 

 

 În cadrul Proiectului de raport privind evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru 
protecția și bunăstarea animalelor 2006-2010, domnul eurodeputat Rareș Niculescu a 
eliminat din textul proiectului de raport prevederile referitoare la măsurile suplimentare 
care aveau în vedere monitorizarea respectării interdicțiilor privind cotețele neîmbunătățite 
pentru găini, verificarea strictă a aplicării directivei UE privind porcii, transportul animalelor 
și utilizarea tehnologiilor moderne, recoltarea pufului la păsările vii; 
 

 Amendamentele aduse de către domnul europarlamentar Rareș Niculescu Proiectului de 
raport privind agricultura în zone dezavantajate natural: o verificare specială a sănătății 
fac referire la completarea de către Comisie a listei de criterii pentru delimitarea regiunilor 
dezavantajate natural. Astfel eurodeputatul sugerează că ar trebui considerate drept criterii: 
saturarea, porozitatea şi aciditatea solului, riscurile de inundații și alunecările de teren, 
nivelul de degradare a solului, densitatea populației; 
 

 În cadrul Proiectului de raport privind agricultura UE și schimbările climatice, domnul 
Niculescu a adus amendamente prin care subliniază faptul că prin PAC ar trebui să se asigure 

Poziţia Rareș Lucian Niculescu:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Rareș Lucian Niculescu:   

Poziția PPE:  

 

http://ro.votewatch.eu/
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stimulente pentru autoritățile locale din statele membre în vederea adoptării de  măsuri 
privind refacerea capacităților de producție și a ecosistemelor naturale, a culturilor agricole, 
privind îmbunătățirea utilizării resurselor de apă, teren și vegetație. Totodată, domnul 
Niculescu a subliniat importanța creării și garantării permanente a dezvoltării de activități 
economice alternative prin care să se reducă dependența în zonă de producția agricolă și 
resursele naturale; 
 

 Prin amendamentele aduse Proiectului de opinie privind informațiile furnizate 
consumatorilor privind alimentele, domnul Niculescu propune ca informațiile privind 
alimentele să se refere la următoarele ingrediente: condimente, plante aromatice, arome 
naturale și artificiale, aditivi alimentari, vitamine, minerale și săruri. 

 
 
Principalele teme abordate de către domnul eurodeputat Rareş Niculescu în cadrul interpelărilor şi 
discursurilor în plen: 

 Investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon - domnul eurodeputat 
Rareș Niculescu a subliniat faptul că agricultura ar trebui să se afle printre prioritățile Uniunii, 
întrucât aceasta poate contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin stocarea 
carbonului, a biomasei și prin investiții în reducerea cantităților de fertilizatori utilizate; 

 

 Strategia UE 2020 – Rareș Niculescu a ridicat problema absenței agriculturii din Strategia UE 
2020, deși acest domeniu ar putea contribui la dezvoltarea Uniunii Europene;  

 

 A doua revizuire a Acordului de parteneriat ACP-CE (Acordul de la Cotonou) - prin intervenția 
sa domnul eurodeputat Rareș Niculescu a subliniat faptul că UE ar trebui să joace rolul unui 
regulator pe piețele globale, dată fiind importanța menținerii producției alimentare a UE 
constante; 

 

 Utilizarea limbilor minoritare în cadrul moștenirii culturale europene comune – domnul 
Rareș Niculescu a declarat că este deosebit de importantă păstrarea specificului cultural al 
minorităților și că legislația României privind protecția minorităților reprezintă un exemplu de 
bune practici și un reper în domeniu; 

 

 Schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare în contextul Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările climatice de la Copenhaga – Domnul eurodeputat 
Niculescu a propus drept soluție pentru evitarea defrişărilor, crearea unor sisteme de 
recompensare a agricultorilor, în special a celor care utilizează sistemele agroforestiere 
stratificate, prin care sunt asociate culturile cu arborii; 

 

 Sprijin financiar comunitar specific agriculturii ecologice – domnul Rareș Niculescu a 
interpelat Comisia Europeană cu privire la posibilitatea renegocierii de către Guvernul român a 
Planului Național de Dezvoltare Rurală. Rareş Niculescu a menţionat că România este singurul 
stat membru al UE care nu beneficiază de sprijin financiar comunitar specific agriculturii 
ecologice; 

 

 Posibilitatea inițierii unui proiect Erasmus destinat tinerilor agricultori – domnul 
eurodeputat  Niculescu a adresat o întrebare Comisiei cu privire la posibilitatea iniţierii unui 
program Erasmus pentru tinerii agricultori; 
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 Restricții impuse de Federația Rusă pentru unele importuri din Statele Unite ale Americii – 
domnul eurodeputat Niculescu a dorit să afle dacă instituşia Comisei  este informată în ceea 
ce priveşte restricțiile la importurile de carne de pasăre din SUA impuse de către Federaţia 
Rusă pe motiv că producătorii americani prelucrează carnea de pasăre cu clor. 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 89.74% (poziţia 404- 457 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.81% (poziţia 142-143 din 736 MPE); 

  

 

Petru Constantin LUHAN 
 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 

Membru: 

 Comisia pentru Dezvoltare Regională 

 Delegația pentru Relațiile cu Elveţia, Islanda şi Norvegia şi pentru 

Comisia Parlamentară Mixtă a Spaţiului Economic European 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne 

 Subcomisia pentru Securitate şi Apărare 

 Delegaţia pentru Relaţiile cu Australia şi Noua Zeelandă 

 

Website: http://luhan.ro – site-ul este actualizat şi bidirecţional 

 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 4 (Poziția 221-298 din 736 MPE); 

Interpelări: 11 (Poziţia 153-171 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 42 (Poziţia 31 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 3 (poziţia 213-282 din 736 MPE). 

 

 

http://luhan.ro/


INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM 
 

103 
 

VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Petru Constantin LUHAN pe 5 voturi de interes general 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

 

Domnul eurodeputat Petru Constantin Luhan nu a 
votat în cazul acestui amendament. 

 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Petru Constantin Luhan a votat împotriva 
amendamentului prin care se prevede explicit că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este acela ca 
Turcia să devină membru al Uniunii. Petru Constantin 
Luhan a respectat linia de vot a grupului politic PPE. 
 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Eurodeputatul Petru Constantin Luhan a votat 
împotriva acestui amendament prin care se 
precizează  că finanţarea unor noi activităţi pentru 
crearea de locuri de muncă nu ar trebui să pericliteze 
programele deja existente. Poziția sa a fost conformă 
cu cea a grupului politic PPE. 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Petru Luhan:   

Poziția PPE: 

Poziţia Petru Luhan:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Petru Luhan:   

Poziția PPE:  
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 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 
Petru Constantin Luhan a votat împotriva acestei 
părţi a paragrafului 9,  care viza eliminarea până în 
2010 a subvențiilor directe legate de producție 
acordate cultivării tutunului. Petru Constantin Luhan a 
respectat linia grupului politic PPE.  
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Domnul europarlamentar Petru Constantin Luhan a 
votat împotriva acestei rezoluții ce susţinea libertatea 
de informare fără imixtiuni din partea autorităților și 
critica, totodată, presiunile și intimidările exercitate de 
către autoritățile guvernamentale italiene împotriva 
unor publicații naţionale și europene. 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  
 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul 88 propus în cadrul Raportului privind adoptarea de către Consiliu a 
unei decizii în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei în scopuri vamale, domnul Petru 
Constantin Luhan a recomandat ca pentru coordonarea şi întărirea luptei împotriva 
criminalităţii transfrontaliere statele membre să se angajeze în a furniza date destinate 
bazelor de identificare ale vămilor în cea mai mare măsură posibilă; 

 
 

 Prin amendamentul 17 propus la raportul Opinie asupra unui viitor durabil în transporturi, 
domnul Petru Constantin Luhan a recomandat dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, dând 
exemplu axa 18 (Rhin-Main-Dunăre) cu scopul facilitării dezvoltării infrastructurii regionale 
de transport în Europa de sud-est în conformitate cu măsurile şi obiectivele Strategiei UE 
pentru Regiunea Dunării. 

 
Principalele teme abordate în cadrul interpelărilor și discursurilor în plen: 

 Măsurile propuse de Comisia Europeană pentru a sprijini dimensiunea regională a 
impactului social al al migraţiei- Domnul eurodeputat Petru Constantin Luhan a dorit să afle, 
într-o interpelare adresată Comisiei, ce măsuri propune această instituţie pentru a sprijini 
dimensiunea regională a impactului social al migraţiei, având în vedere mobilitatea 
populaţiei în funcţie de locurile noi de muncă. Domnul eurodeputat a menţionat în cadrul 
interpelării faptul că anul 2010 este Anul european al luptei împotriva sărăciei şi a excluderii 
sociale; întrebarea a fost adresată în scris; 

 Importanţa investiţiilor în infrastructură în perspectiva UE 2020- Domnul Petru Luhan a 
solicitat Comisiei, printr-o interpelare scrisă, informaţii cu privire la măsura în care vor fi 
susţinute investiţiile în dezvoltarea infrastructurii (de transport, educaţională, socială şi în 
domeniul sănătăţii), drept bază pentru coeziunea socială, în cadrul Strategiei UE 2020. 

  Încheierea unui acord de cooperare între EUROPOL şi Centrul SECI- Domnul eurodeputat 
Luhan a dorit să afle, în cadrul unei interpelări a Consiliului, care este motivul pentru care 

Poziţia Petru Luhan:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Petru Luhan:  

Poziţia PPE:  
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Centrul Regional SECI pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere nu se găseşte pe 
lista organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri. De asemenea, domnul Luhan a solicitat 
informaţii privind stadiul negocierilor între Europol şi SECI pentru încheierea unui acord. 
Centrul Regional SECI are sediul la Bucureşti şi este constituit la rândul lui în baza unui acord 
între 13 state. 

 

 Noi reglementări privind vizele pentru ţările din Balcanii de Vest- Strategia 2009 de 
extindere privind ţările din Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia - Petru Constantin Luhan a 
susținut liberalizarea regimului vizelor pentru ţările din Balcanii de Vest, considerând că o 
astfel de măsură ar impulsiona ţările respective pentru a îndeplini condiţiile necesare pentru 
a adera la Uniunea Europeană; 
 

 Strategia Europeană pentru regiunea Dunării - Domnul eurodeputat Petru Luhan susţine 
necesitatea alocării de resurse financiare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii celor care 
trăiesc în zona bazinului Dunării. Având în vedere că instrumentele financiare existente 
actualmente pot fi folosite doar de către statele membre sau statele vecine acestora, 
domnul eurodeputat Luhan propune găsirea şi a altor surse de finanţare pentru această 
regiune, în afară de fondurile Uniunii Europene; 
 

 Scanerele corporale - serviciile de inteligenţă în contextul strategiei de combatere a 
terorismului - Domnul eurodeputat Luhan s-a declarat împotriva introducerii scanerelor 
corporale în aeroporturi, considerând că s-ar încălca drepturile la intimitate şi la demnitate 
personală ale cetăţenilor europeni, drepturi ce reprezintă principii de bază ale democraţiei. 
Domnul Luhan a susţinut în acelaşi context necesitatea găsirii de soluţii pentru combaterea 
terorismului şi a sporirii securităţii cetăţenilor.  

 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Strategia Europeană a Regiunii Dunării - prin această moțiune se urmărește susținerea 
dezvoltării economice și sociale a regiunii Dunării. În acest sens este evidențiată nevoia unei 
mai bune accesări a fondurilor europene existente. Semnatarii moțiunii urmăresc 
exploatarea potențialului socio-economic al regiunii, dar și a potențialului utilizării acesteia 
ca sursă de bioenergie, a potențialului eco-turistic și adoptarea unor măsuri de protejare a 
mediului în regiunea Dunării; 
 

 Incendiile forestiere din vara anului 2009 -  Prin această moţiune se face apel la Comisia 
Europeană pentru a utiliza într-un mod cât mai rapid Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene pentru ajutorarea victimelor dezastrelor naturale din vara anului 2009.  Petru 
Constantin Luhan consideră necesară şi realizarea unei strategii europene pentru 
combaterea dezastrelor naturale.  

 
 

Alte informaţii privind activitatea domnului Petru Constantin Luhan conform propriului raport de 
activitate: 

 
Raportor al Parlamentului European,  Comisia REGI: Petru Luhan a devenit în luna martie 2010 
raportor al Parlamentului European pentru  Realizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale – 
condiţie sine qua non a competitivităţii globale? Raportul se află în acest moment la stadiul de 
document în lucru. De asemenea, Petru Luhan a fost raportor din umbră pe rapoartele Utilizarea 
tehnologiei informației în domeniul vamal și Rețeaua de alertă privind infrastructurile critice.  
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Domnul Luhan manifestă o preocupare deosebită pentru promovarea brandului Bucovina la nivelul 
Uniunii Europene, desfășurând o serie de activități menite să crească potențialul turistic al acestei 
zone a României.  

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 94.87% (poziţia 213 - 302 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.56% (poziţia 176 – 177 din 736 MPE). 

 

  

 

Theodor Dumitru STOLOJAN 

 

 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 

Vicepreședinte:  

 Comisia pentru afaceri economice și monetare 

 

Membru: 

 Comisia specială privind criza financiară, economică și socială 

 Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru bugete 

 Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

 

Website: Nu există/ Nu a fost găsit 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse in plen): 1 (Poziția 22-76 din 736 MPE); 

Opinii (la rapoarte ajunse in plen): 0; 

Rapoarte amendate: 2 (Poziția 410-497 din 736 MPE); 

Interpelări: 0; 

Discursuri în plen: 7 (Poziţia 362-405 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 2 (poziţia 283-369 din 736 MPE). 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Theodor STOLOJAN pe 5 voturi de interes general 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul eurodeputat Theodor 
Dumitru Stolojan a votat împotriva 
acestei părţi din paragraf care 
menţionează că femeile ar trebui să 
beneficieze de acces facil la 
contracepţie şi la avort. Theodor 
Dumitru Stolojan a respectat linia de 
vot a grupului politic PPE. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  

Theodor Dumitru Stolojan a votat 
împotriva amendamentului prin care se 
prevede explicit că obiectivul 
negocierilor dintre UE și Turcia este 
acela ca Turcia să devină membru al 
Uniunii. Theodor Dumitru Stolojan a 
respectat linia de vot a grupului politic 
PPE. 

 

 

 

 

 

Poziţia Theodor Dumitru Stolojan:   

Poziția PPE:  

Poziţia Theodor Dumitru Stolojan:  

Poziția PPE:  
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 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Eurodeputatul Theodor Stolojan a votat 
împotriva acestui amendament prin 
care se stipulează că finanţarea unor noi 
activităţi care să conducă la crearea 
unor noi locuri de muncă nu ar trebui să 
pericliteze programele deja existente. 

Opţiunea domnului Stolojan a fost în conformitate cu cea a grupului politic PPE. 
 

 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a 2a 
Domnul Theodor Stolojan a votat 
împotriva acestei părţi a paragrafului 9, 
care viza eliminarea până în 2010 a 
subvențiilor directe legate de producție 
acordate cultivării tutunului. Theodor 
Stolojan a respectat linia de vot a 
grupului politic PPE.  

 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Theodor Dumitru Stolojan a fost absent 
când a fost supusă votului această 
rezoluţie. 
 
 

 
 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://ro.votewatch.eu  

 

Raport redactat: 

 Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind asistența reciprocă în 

materie de recuperare a creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte măsuri 

 

Propunerea vizează îmbunătățirea asistenței reciproce în materie de recuperare a creanțelor 

reprezentând impozite. În cadrul acestui raport sunt introduse referiri cu privire la posibilitatea 

fiecărui stat membru de a-și elabora sisteme adecvate de control pentru biroul său central de 

legătură, necesitatea ca birourile centrale de legătură să facă schimb cu birourile centrale din 

celelalte state membre de orice informații care pot fi importante pentru recuperarea creanțelor 

și nevoia de a introduce un instrument de monitorizare care să permită evaluarea eficacității 

directivei. 

 

Poziţia Theodor Dumitru Stolojan:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Theodor Dumitru Stolojan:  

Poziția PPE:  

 

Poziţia Theodor Dumitru Stolojan:  
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În calitate de raportor pentru documentul privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal 

supus dezbaterii, domnul eurodeputat Theodor Stolojan a susținut un discurs în care a semnalat 

importanța unei bune guvernări a finanțelor publice și politicilor fiscale anticiclice care au ajutat 

anumite state să depășească criza. El și-a declarat totodată aprecierea pentru Directiva 

Consiliului privind îmbunătățirea asistenței reciproce dintre statele membre în vederea 

recuperării datoriilor din impozite și taxe, prin care consideră că se vor îmbunătăți modalitățile 

de urmărire a datoriilor şi schimbul de informații dintre autorități. 

 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul propus în cadrul Raportului privind măsurile care trebuie luate pentru 

asigurarea securității furnizării de gaz domnul Theodor Stolojan a recomandat crearea de 

către statele membre a unor mijloace specifice de a exercita solidaritatea între statele 

Uniunii.  

 

Principalele teme abordate în cadrul discursurilor în plen: 

 Graficul de performanţă al pieţei interne - Protecţia consumatorilor – SOLVIT - Domnul 

Theodor Dumitru Stolojan susține dreptul cetățenilor de a beneficia în cadrul pieței unice de 

aceleaşi prețuri sau comisioane, indiferent în ce stat membru se află,  în cazul în care există 

diferențe ele trebuind a fi explicate. Domnul Stolojan a ridicat problema comisioanelor 

bancare, care la nivelul aceleiași bănci sunt mult mai multe și mai mari în România față de 

alte state membre ale Uniunii Europene; 

 

 Democratizarea în Turcia - Theodor Stolojan se declară un susținător convins al aderării 

Turciei la UE, afirmând însă necesitata ca Turcia să respecte drepturile omului; 

 

 Asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre și 

condiționalitatea socială - Domnul eurodeputat Theodor Stolojan a atras atenția asupra 

necesității de reformare a sectoarelor sociale ale statelor membre UE, în primul rând a 

sectorului de pensii, pentru a obține sustenabilitate financiară pe termen mediu și lung; 

 

 Restructurarea industriei europene de automobile, în special în cazul Opel - 

Europarlamentarul Theodor Stolojan consideră că trebuie menținute programele de 

înlocuire a mașinilor vechi precum şi programele de stimulare din bugetele țărilor membre, 

în contextul în care situația industriei auto este îngrijorătoare.  

 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării - prin această moțiune se urmărește 

susținerea dezvoltării economice și sociale a regiunii Dunării. În acest sens este evidențiată 

nevoia accesării mai rapide a fondurilor europene existente. Semnatarii moțiunii urmăresc 

exploatarea potențialului socio-economic al regiunii, dar și potențialul utilizării acesteia ca 

sursă de bioenergie, potențialul eco-turistic și adoptarea unor măsuri de protejare a 
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mediului în regiunea Dunării. Prin textul moţiunii se propune elaborarea unui Plan de 

Acțiune care să includă elemente legate de protecția mediului, îmbunătățirea infrastructurii 

și crearea unui sistem de transport multi-modal de-a lungul râului, prezervarea și 

îmbunătățirea calității apei Dunării, dezvoltarea ecoturismului; 

 

 Propunere de rezoluție referitoare la incendiile forestiere din vara lui 2009 – prin 

intermediul rezoluţiei Comisia este îndemnată să inițieze o propunere de strategie 

europeană pentru combaterea catastrofelor naturale, să mobilizeze Fondul de Solidaritate al 

UE (FSUE) într-un mod cât mai flexibil, să sprijine refacerea regiunilor care au suferit pagube 

importante pentru a restabili potențialul de producție în zonele afectate și să reflecteze 

asupra introducerii unei politici forestiere comune.  

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:   

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Elena Oana ANTONESCU 

  

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)  

Membru: 

 Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne  

 Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek  

 

Website: Nu are/Nu a fost găsit. 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 5 (poziţia 160-220 din 736 MPE); 

Interpelări:  25 (poziţia 58 din 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 32 (poziţia 58 – 60 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 3 (poziţia 208 – 281 din 736 MPE). 

 

  
Prezenţa în plen: 100.00% (poziţia 1 – 94 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.00% (poziţia 242 din 736 MPE). 
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Poziţia Elena Antonescu:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Elena Antonescu:   

Poziția PPE:  

 

 

Poziţia  Elena Antonescu:  

Poziţia PPE:  

 

 

VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Elena Oana Antonescu pe 5 voturi de interes general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 
Doamna Elena Oana Antonescu a votat 
împotriva acestei părţi din paragraf, care 
menţionează că femeile ar trebui să beneficieze 
de acces facil la contracepţie şi la avort. Elena 
Oana Antonescu a respectat linia politică a 
grupului politic PPE. 

 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Doamna europarlamentar Elena Oana Antonescu 
a votat împotriva amendamentului prin care se 
prevede explicit că obiectivul negocierilor dintre 
UE și Turcia este acela ca Turcia să devină 
membru al Uniunii. Elena Oana Antonescu a 
menţinut linia politică a grupului politic PPE. 

 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Doamna europarlamentar Elena Oana Antonescu 
a votat împotriva amendamentului care prevedea 
că finanţarea unor noi activităţi în vederea creării 
de noi locuri de muncă nu ar trebui să pericliteze 
programele deja existente. Votul doamnei Elena 
Antonescu a fost în acord cu linia politică a 
grupului PPE. 
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Poziţia Elena Antonescu:  

Poziţia PPE:  

Poziţia Elena Antonescu:  

Poziţia PPE:  

 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Doamna eurodeputat Elena Oana Antonescu a 
votat împotriva acestei părţi a paragrafului 9,  
care viza eliminarea până în 2010 a subvențiilor 
directe legate de producție acordate cultivării 
tutunului.  Doamna Elena Antonescu a menţinut 
linia politică a grupului PPE. 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Doamna europarlamentar Elena Oana Antonescu a 
votat împotriva acestei rezoluții referitoare la 
libertatea de informare fără imixtiuni din partea 
autorităților italiene. Elena Oana Antonescu a 
menţinut linia politică a grupului PPE, care a 
considerat că această chestiune nu este de 
competența Parlamentului European. 

 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu 

 

Rapoarte: 

 Doamna Elena Antonescu a avut calitatea de raportor de opinie al comisiei de Mediu și 
Sănătate Publică (ENVI) privind Măsurile de combatere a bolilor neurodegenerative, în 
special Alzheimer. Raportul a devenit însă caduc, urmare a intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona, o nouă propunere în acest sens fiind așteptată din partea Comisiei în viitorul 
apropiat; 
 

 O situație similară s-a înregistrat în cazul raportului privind Proiectul de decizie cadrul a 
Consiliului privind transferul de proceduri în materie penală, în acest caz doamna Antonescu 
având calitatea de raportor din umbră al grupului PPE. Aceeași calitate de raportor din 
umbră al PPE a fost deținută și în cazul Propunerii de decizie cadru a Consiliului privind 
dreptul la interpretare și traducere în procesele penale, prin care se urmărește apărarea 
drepturilor persoanelor suspectate de delicte în țări a căror limbă oficială nu o cunosc.  

 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor:  

 Proiect de raport Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare  - Elena 
Antonescu consideră că beneficiile fizice concrete obţinute în urma folosirii unui produs ar 
trebui să fie exprimate astfel încât efectul folosirii produsului să fie măsurabil sau verificabil. 
De asemenea, doamna europarlamentar este de părere că promovarea explicită a unei 
reduceri substanţiale în conţinutul de zahăr şi/sau grăsimi, dacă nu se reflectă într-o 
reducere corespunzătoare în conţinutul de energie (exprimat în kilojuli sau kilocalorii) al 
alimentului respectiv, ar trebui interpretată drept informaţie care poate induce în eroare 
consumatorii; 
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 Proiect de aviz Strategia UE pentru Conferința de la Copenhaga privind schimbările 
climatice (COP 15) - Doamna Elena Antonescu propune ca acordul care se va încheia în urma 
Conferinţei de la Copenhaga privind schimbările climatice să aibă caracter obligatoriu, fiind 
nevoie de eforturi şi din partea altor țări dezvoltate și contribuții adecvate ale țărilor în curs 
de dezvoltare, mai avansate din punct de vedere economic, în funcție de responsabilitățile și 
capacitățile acestora, astfel încât să se respecte angajamentul de reducere cu 30% a emisiilor 
de gaze cu efect de seră. 

 
 
Principalele teme abordate în interpelări şi în discursurile în plen de doamna eurodeputat Elena 
Antonescu: 

 Extinderea termenului de eligibilitate a cheltuielilor cofinanțate prin intermediul 
programului ex-ISPA - Doamna europarlamentar Elena Antonescu a solicitat Comisiei 
Europene extinderea termenului de eligibilitate a cheltuielilor pentru toate proiectele 
Bulgariei și României aprobate în perioada 2000 - 2006 prin Programul ex-ISPA/ FOND DE 
COEZIUNE și derulate conform normelor Fondului de coeziune; 
 

 Accesul unor furnizori de medicamente dintr-un stat membru la medicamente care sunt 
autorizate într-un alt stat membru sau care nu sunt autorizate la nivel european - Doamna 
eurodeputat Elena Antonescu a interpelat Comisia Europeană în privinţa autorizării şi 
utilizării produsului Cytotec (cu substanţa activă misoprostol) pe cuprinsul statelor membre.  
În cazul în care acest medicament este autorizat la nivel naţional într-un stat membru, dar 
nu este autorizat la nivel european, doamna eurodeputat a dorit să afle dacă există 
proceduri prin care să fie controlat accesul unor furnizori de medicamente sau servicii 
medicale la un medicament care este autorizat doar în anumite state membre; 
 

 Reducerea riscurilor de îmbolnăvire a persoanelor minore expuse la medii cu fum de ţigară 
- Doamna Elena Antonescu a interpelat Comisia Europeană pentru a se informa dacă aceasta 
va recomanda statelor membre o abordare uniformă la nivel comunitar a reducerii riscurilor 
de sănătate a persoanelor minore expuse la medii cu fum de ţigară, având în vedere că nu 
toate statele Uniunii au adoptat o astfel de legislaţie; 
 

 Impactul subvențiilor agricole asupra protecției mediului - Elena Oana Antonescu a adresat 
o întrebare Comisiei Europene cu privire la necesitatea unei distribuiri mai eficiente a 
subvențiilor din punctul de vedere al realizării obiectivelor ecologice ale UE, în special a celor 
privind protecția capitalului natural ţinând cont de revizuirea Politicii Agricole Comune în 
viitorul apropiat; 
 

 Autorizarea vaccinurilor împotriva virusului gripal A (H1N1) „gripa porcină" - Doamna 
europarlamentar a dorit să afle dacă instituţia Comisiei va informa cetățenii cu privire la 
riscurile la care se expun cei care se vaccinează în condițiile lipsei unor informații complete 
asupra efectelor secundare. De asemenea, Elena Oana Antonescu a întrebat Comisia cine va 
răspunde de urmări în cazul în care testele clinice, care se vor face, după autorizarea acestor 
vaccinuri, pe eșantioane mai mari, în care se pot vedea efecte și interacțiuni mult mai 
complexe decât cele care au rezultat din testele clinice inițiale efectuate până în acest 
moment, vor scoate la iveală noi efecte secundare; 
 

 Jocurile de noroc on-line în contextul unor hotărâri recente ale Curţii de Justiţie - Elena 
Antonescu recomandă elaborarea unei legislaţii armonizate în domeniul jocurilor de noroc 
on-line care să reglementeze activitatea operatorilor economici, dar mai ales să prevadă 
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măsuri în sprijinul consumatorilor. Este de preferat ca Uniunea Europeană să se asigure că 
jocurile de noroc on-line sunt abordate în mod responsabil, că este asigurată protecţia 
minorilor sau a celor vulnerabili, că se previne dependenţa şi că este evitată crima 
organizată. 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere de rezoluţie referitoare la o strategie europeană pentru regiunea Dunării - Prin 
această propunere Parlamentul European  subliniază că o strategie europeană pentru 
regiunea Dunării ar trebui să reprezinte un cadru dinamic, creativ, care să stabilească direcţii 
şi care să combine elemente economice, elemente legate de coeziune, elemente sociale şi 
culturale, precum şi aspecte legate de securitatea internă. Drept urmare, PE invită Comisia 
Europeană să identifice în mod clar o „structură de guvernanţă” pentru o viitoare politică 
privind regiunea Dunării şi să coopereze în legătură cu dezvoltarea şi sporirea accesibilităţii şi 
navigabilităţii axei fluviale Rin-Main-Dunăre, care face legătura între Marea Nordului, prin 
portul Rotterdam, şi Marea Neagră, prin portul Constanţa; 
 

 Propunere de rezoluţie referitoare la programarea în comun a activităților de cercetare 
destinate combaterii bolilor neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer - Prin această 
moţiune Parlamentul European  subliniază necesitatea intensificării eforturilor necesare 
pentru combaterea efectelor bolilor neurodegenerative, în special Alzheimer şi Parkinson, 
atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului public de îngrijiri medicale, în contextul 
îmbătrânirii populaţiei europene, precum şi în vederea asigurării viabilităţii pe viitor a 
sistemelor de sănătate naţionale.  

 
 

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 76.92% (poziţia 643-657 din 736 MPE); 
 
Loialitatea faţă de grupul politic european: 95.90% (poziţia 343 din 736 MPE); 
 

 

Sebastian Bodu 

 

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

Vicepreședinte - Comisia pentru afaceri juridice           

Membru:  

 Delegaţia pentru relaţiile cu Canada 

Membru supleant: 

 Comisia pentru comerţ internaţional 

 Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud 

 

Blog: http://sebastianbodu.wordpress.com/   

 
 
 

SUMAR  ACTIVITATE 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 1 (poziţia 21-102 din 736 MPE); 

Rapoarte amendate: 2 (poziţia 410-497 din 736 MPE); 

Interpelări: 2 (poziţia 454-534 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 22 ( poziţia 103-108 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 1 (poziţia 370-476 din 736 MPE). 

 

 

 

 

http://sebastianbodu.wordpress.com/
file:///C:\Users\Administrator\Desktop\Raport%20VoteWatch\Sebastian%20Bodu.doc%23voturi
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Sebastian Bodu pe 5 voturi de interes general 

 
 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Amendamentul 5 

 
Sebastian Bodu a votat împotriva acestei părţi din 
paragraf, care menţionează că femeile ar trebui să 
beneficieze de acces facil la contracepţie şi la avort. 
Eurodeputatul a menținut linia politică a PPE. 
 
 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 

Europarlamentarul Sebastian Bodu a votat 
împotriva amendamentului prin care se prevede 
explicit că obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia 
este acela ca Turcia să devină membru al Uniunii. 
Sebastian Bodu a menţinut linia politică a grupului 
politic PPE. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 

Sebastian Bodu a votat împotriva acestui 
amendament în care se precizează faptul că 
finanţarea unor noi activităţi pentru crearea unor 
noi locuri de muncă nu ar trebui să pericliteze 
programele deja existente.  

 

 

 

 

 

Poziţia Sebastian Bodu:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Sebastian Bodu:  

Poziția PPE:  

 

Poziţia Sebasitian Bodu:   

Poziția PPE:  
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
 

Domnul europarlamentar Sebastian Bodu a fost absent la 
acest vot. 
 
 
 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
Sebastian Bodu a votat împotriva aceastei propuneri de 
rezoluţie prin care este susținută libertatea de informare 
fără imixtiuni din partea autorităților și sunt criticate, 
totodată, presiunile și intimidările exercitate de către 
autoritățile guvernamentale italiene împotriva unor 
publicații italiene și europene. Domnul Bodu a respectat 
linia politică a grupului PPE, care a considerat că această 
chestiune nu este de competența Parlamentului European.  

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://ro.votewatch.eu 
 
Principalele opinii (la rapoarte ajunse în plen): 

 Eurodeputatul Sebastian Bodu a dat aviz pozitiv propunerii de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea 
valorilor mobiliare la tranzacționare și 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Obiectivul principal al 
acestei propuneri este simplificarea și ameliorarea aplicării directivei, ținând cont de 
importanța ameliorării nivelului de protecție a investitorilor prevăzut de directivă și 
garantând faptul că informațiile oferite răspund necesităților investitorilor pentru a face față 
turbulențelor de pe piețele financiare; 
 

 Sebastian Bodu este raportor de opinie pe raportul privind Gestionarea crizelor 
transfrontaliere din sectorul bancar, raport care se află încă în faza de elaborare.  

 
De asemenea, domnul Sebastian Bodu are calitatea de raportor din umbră al grupului politic din 
care face parte (PPE) pe următoarele rapoarte aflate în curs de elaborare19: 

 Sistemul comun al Taxei pe Valoarea Adăugată în privinţa normelor privind facturarea 
(modificarea Directivei 112/2006/CE); 
 

 Măsuri provizorii privind îngheţarea şi transparenţa patrimoniului debitorilor în cazurile 
trasfrontaliere; 
 

                                                           
19 Este de menționat faptul că, prin natura activității Comisiei Juridice, numărul de rapoarte de fond atribuite acestei comisii este unul mai 

redus, Comisia Juridică având în general rolul de a aviza rapoartele, mai degrabă decât de a prelua un raport pe fond.  

 

Poziţia Sebastian Bodu:   
 

Poziţia Sebastian Bodu:  

Poziția PPE:  

Po 

 

 

http://ro.votewatch.eu/
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 Petiţie referitoare la necesitatea adoptării sub forma unui instrument legal adecvat 
(Regulam.Comunitar) cu privire la procedurile aplicabile în caz de încălcare a legislaţiei 
comunitare. 

 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului pentru combaterea 
întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale – Prin amendamentele aduse pe această 
propunere de directivă, Sebastian Bodu pledează pentru utilizarea unei duble căi de atac în 
cazul în care termenii contractuali nu sunt respectați, prin agregarea penalităților și prin 
adăugarea unei sume forfetare la plată. Acesta nu consideră necesar ca textul directivei să 
conțină și trimiteri la scutirea de responsabilitate, așa cum este aceasta reglementată prin 
dreptul civil; 
 

 Propunerea de directivă a Consiliului prin care se amendează Directiva 2006/112/EC care 
reglementează sistemul comun de taxă pe valoare adăugată în ceea ce privește regulile de 
facturare – Europarlamentarul Sebastian Bodu consideră necesară, ca măsură anticriză prin 
care să se urmărească încurajarea tranzacțiilor între IMM-uri, introducerea unei 
reglementări prin care Statele Membre să fie obligate să realizeze o schemă a persoanelor 
juridice supuse taxării pe valoare adăugată, care să poată amâna deducerea TVA-ului, până 
la momentul în care acesta este plătit furnizorului. Sebastian Bodu introduce un 
amendament prin care cere ca documentele justificative de plată să fie păstrate pentru o 
perioadă de cel puțin 6 ani, iar acolo unde este nevoie de facturi traduse în alte limbi decât 
cea a țării în care se emit acestea să poată fi emise direct în limba străină. 

 

Domnul Sebastian Bodu ne-a adus la cunoștință faptul că domnia sa a depus o serie de 
amendamente și pe următoarele rapoarte (aflate într-un stadiu incipient la momentul colectării 
datelor): 

 Gestionări ale Fondurilor de Investiții Alternative (modif. Directivei 39/2004 si 2009/CE); 

 Consolidarea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă; 

 Valori mobiliare: oferta pentru public și armonizarea obligațiilor de transparență 
(modificarea Directivei 71/2003/CE - PROSPECTUS). 

 
 
Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri în plen de către eurodeputatul Sebastian 
Valentin Bodu: 
 

 Situația societății civile și a minorităților naționale din Belarus – Europarlamentarul 
Sebastian Bodu afirmă în discursul său necesitatea implicării societății civile din Belarus în 
procesul de dezvoltare a relațiilor bilaterale cu Uniunea Europeană, dar și cu fiecare stat 
membru în parte; 

 

 Cooperarea administrativă în domeniul fiscal - Asistenţă reciprocă în materie de 
recuperare a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri - Aplicarea opțională 
și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și 
servicii care prezintă risc de fraudă (modificare a Directivei 2006/112/CE) - Promovarea 
bunei guvernanțe în chestiuni fiscale -  Sebastian Bodu consideră că frauda în domeniul 
taxei pe valoarea adăugată este unul dintre fenomenele infracţionale cu efecte bugetare 
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grave. De aceea recomandă ca încasarea TVA-ului să se realizeze la finalul ciclului economic, 
când produsul finit sau serviciul ajunge la utilizatorul final; 
 

 Rezultatele Summit-ului de la Copenhaga privind schimbările climatice  - Sebastian Bodu 
consideră că acest summit a pus bazele unei noi ordini mondiale climatice. Consideră că UE 
are toate datele să joace un rol important în discuţiile bilaterale cu state precum China, India 
sau Brazilia; 
 

 Noua reglementare în ceea ce priveşte vizele pentru ţările din Balcanii Occidentali (fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia) -  Sebastian Bodu consideră că 
statele balcanice candidate la Uniunea Europeană au făcut progrese și sunt pregătite pentru 
momentul deschiderii spațiului european prin eliminarea vizelor pentru cetățenii acestor 
state; 
 

 Crearea unei instanțe specializate în domeniul proprietății intelectuale – Sebastian Bodu a 
adresat Comisiei Europene o întrebare scrisă prin care aduce în atenție subiectul înființării 
unei instanțe specializate pe probleme de proprietate intelectuală, ca instanță de fond, 
Tribunalul General  rămânând instanță de recurs. 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu art.120 din Regulamentul de procedură 
referitoare la instituirea unui sistem vizual de raportare a consumului de combustibil al 
automobilelor – Sebastian Bodu invită Comisia Europeană să analizeze posibilitatea de a 
introduce, în cazul autovehiculelor, un sistem obligatoriu de etichetare a consumului de 
carburant și să analizeze în ce măsură acest sistem grafic va ușura aprecierea consumului 
unui automobil de către consumator. 

 

 

 

 

 

 

  

Consecvenţă:  

Consistenţă:  

Comunicare:    

Calificativ final:   
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 Traian UNGUREANU 

 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)  

Vicepreşedinte: Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest 

 

Membru: 

 Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale  

 Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova 

Membru supleant: 

 Comisia pentru afaceri externe  

 Subcomisia pentru drepturile omului  

 Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină 

 

Website:  http://traianungureanu-tru.blogspot.com/ -  site-ul este actualizat şi bidirecţional 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 4 (poziţia 221 – 298 din 736 MPE); 

Interpelări: 0; 

Discursuri în plen: 8 (poziţia 318 – 361 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 4 (poziţia 168 – 212 din 736 membri ai Parlamentului European ).  

Prezenţa în plen: 64.10% (poziţia 716 – 720 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 95.47% (poziţia 373 din 736 MPE). 

 

http://traianungureanu-tru.blogspot.com/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Traian Ungureanu pe 5 voturi de interes general 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

 
Domnul Traian Ungureanu a votat împotriva acestei părţi 
din paragraf, care menţionează că femeile ar trebui să 
beneficieze de acces facil la contracepţie şi la avort. Votul 
domnului Traian Ungureanu a respectat linia politică a 
grupului PPE. 

 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Domnul europarlamentar Traian Ungureanu a votat 
împotriva amendamentului, prin care se prevede explicit că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este acela ca 
Turcia să devină membru al Uniunii. Traian Ungureanu a 
menţinut linia politică a grupului PPE. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  
 

Domnnul europarlamentar Traian Ungureanu a fost absent 

atunci când s-a votat acest amendament. 
 

 

 

 

 

Poziţia Traian Ungureanu:  

Potiţia PPE:  

Poziţia Traian Ungureanu:  

Potiţia PPE:  

 

Poziţia Traian Ungureanu:  
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
 

Domnul eurodeputat Traian Ungureanu a fost absent atunci 
când s-a votat acest amendament. 
 

 

 

  

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
Domnul europarlamentar Traian Ungureanu a votat 
împotriva acestei rezoluții, în conformitate cu linia politică a 
grupului PPE, care a considerat că această chestiune nu este 
de competența Parlamentului European. 
 
 
 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
 http://www.votewatch.eu 
 
 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Proiect de aviz privind aspectele instituţionale ale înfiinţării Serviciului European pentru 
Acţiunea Externă – domnul eurodeputat Traian Ungureanu, prin amendamentele depuse, 
recomandă ca Serviciul European de Acţiune Externă să înfiinţeze delegaţii UE în ţările vizate 
de Politica europeană de vecinătate, cu scopul de a  dezvolta şi de a consolida relaţiile 
Uniunii Europene cu aceste state; 

 

 Proiect de raport Instrumentul european de microfinanţare în favoarea ocupării forţei de 
muncă şi a incluziunii sociale (Progress) – prin amendamentele aduse, Traian Ungureanu 
consideră oportună instituirea unui punct de contact naţional care să promoveze, să 
coordoneze, să evalueze şi să monitorizeze toate acţiunile luate în cadrul instrumentului 
Progress în teritoriile statelor membre. Instrumentul de microfinanțare în favoarea ocupării 
forței de muncă și a incluziunii sociale furnizează resurse comunitare pentru a asigura 
accesul la microcredite, promovând în mod activ egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

 

Principalele teme abordate în discursurile în plen de domnul eurodeputat Traian Ungureanu: 

 Raportul anual 2008 privind PESC - Punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate 
şi a politicii de securitate şi apărare comune - Tratatul de neproliferare a armelor - Domnul 
eurodeputat Traian Ungureanu consideră că Parteneriatul Estic şi Adunarea Parlamentară 
EURONEST oferă cadrul potrivit pentru apropierea vecinilor estici ai UE de standardele 
europene, precum şi pentru clarificarea perspectivei de aderare europeană a unor state 
precum Republica Moldova; 
 

 UE 2020 - Cursul dat reuniunii neoficiale a Consiliului European din 11 februarie 2010 - Din 
punctul de vedere al domnului Traian Ungureanu Strategia UE 2020 are trei teme esenţiale, 
precum sprijinul activ pentru IMM-uri prin corelarea programelor comunitare cu politicile 

Poziţia Traian Ungureanu:  

 

Poziţia Traian Ungureanu:  

Potiţia PPE:  

 

http://www.votewatch.eu/
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macro-economice; un sistem educaţional care pregăteşte forţa de muncă în acord cu 
cerinţele pieţei şi o creştere a puterilor Parlamentului European; 
 

 Situaţia din Ucraina - În cadrul acestei dezbateri, domnul europarlamentar Traian 
Ungureanu a precizat că este nevoie de o încurajare a Ucrainei în direcţia cooperării cu 
Uniunea Europeană, prin dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate cu statele membre UE, 
însă la fel de importantă este şi implicarea acesteia în procesele europene de cooperare de 
la Marea Neagră. 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere de rezoluţie referitoare la situația societății civile și a minorităților naționale 
din Belarus - Parlamentul European condamnă, prin această propunere de rezoluţie, actele 
de represiune la care au recurs autorităţile din Belarus împotriva liderilor şi membrilor 
Uniunii Poloneze din Belarus. Ţinând cont de faptul că UE acordă o importanţă deosebită 
procesului de liberalizare a vieţii politice şi civice din Belarus, încălcarea în continuare a 
drepturilor omului şi a statului de drept în acest stat poate duce la revizuirea poziţiei UE faţă 
de Belarus, inclusiv reluarea aplicării de sancţiuni, consideră semnatarii acestei moțiuni de 
rezoluție; 

 Propunere de rezoluţie referitoare la aspectele externe ale securității energetice    - 
Europarlamentarii, printre care și Traian Ungureanu, consideră necesar să se pună în 
aplicare proiecte strategice de diversificare a aprovizionării cu energie, în special în coridorul 
sudic. De asemenea, Parlamentul European invită Comisia Europeană să acorde asistenţă 
politică, juridică şi financiară societăţilor care fie sunt deja implicate, fie doresc să se implice 
în realizarea proiectelor strategice şi să preia iniţiativa în standardizarea acordurilor care 
stau la baza creării de coridoare energetice; 
 

 Propunere de rezoluţie referitoare la incendiile forestiere din vara lui 2009 - Prin această 
propunere comună de rezoluţie Parlamentul European solicită Comisiei să înainteze o 
propunere de strategie europeană pentru combaterea catastrofelor naturale, care să includă 
o abordare obligatorie în ceea ce priveşte prevenirea riscurilor şi să elaboreze un protocol de 
intervenţie standard pentru fiecare tip de catastrofă. De asemenea, eurodeputații invită 
Comisia să mobilizeze Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) într-un mod cât mai 
flexibil pentru a oferi sprijin victimelor catastrofelor naturale. 
 
 

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Monica Luisa MACOVEI  

 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)  

Preşedinte: Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova 

 

Membru: 

• Conferinţa preşedinţilor de delegaţie 

• Comisia pentru control bugetar 

• Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne  

• Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest 

 

Membru supleant: 

• Comisia pentru afaceri constituţionale  

• Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

Website: Nu are/Nu a fost găsit. 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 5 (poziţia 160-220 din 736 MPE); 

Interpelări: 2 (poziţia 454 – 534 din 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 13 (poziţia 195 – 211 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 1 (poziţia 12-88 din 736 MPE); 

Moţiuni pentru rezoluţii: 34 (poziţia 17 din 736 MPE). 

Prezenţa în plen: 94.87% (poziţia 213 – 302 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 95.14% (poziţia 385-387 din 736 MPE). 
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Poziţia Monica Macovei:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Monica Macovei:   

Poziția PPE:  

 

 

Poziţia  Monica Macovei:   

 

 

VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Monica Macovei pe 5 voturi de interes general 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 
Doamna Monica Macovei s-a abţinut asupra 
acestei părţi din paragraf, care menţionează că 
femeile ar trebui să beneficieze de acces facil la 
contracepţie şi la avort. Monica Macovei a avut, la 
acest vot, o opinie distinctă de cea a grupului PPE 
din care face parte, fiind rebelă faţă de grupul 
politic. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Monica Macovei a votat împotriva 
amendamentului prin care se prevede explicit că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este 
acela ca Turcia să devină membru al Uniunii. 
Monica Macovei a respectat linia politică a 
grupului PPE. 
 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Doamna europarlamentar Monica Macovei a 
fost absentă la acest vot. 
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Poziţia Monica Macovei:  

Poziţia PPE:  

Poziţia Monica Macovei:   

Poziția PPE:  

 

 Mediile fără fum de tutun –Paragraful 9, partea a 2a 
Monica Macovei a votat împotriva acestei părţi a 
paragrafului 9,  care viza eliminarea, până în 
2010, a subvențiilor directe legate de producție 
acordate cultivării tutunului. Votul doamnei 
Monica Macovei a respectat linia politică a 
grupului PPE. 

 
 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
Doamna europarlamentar Monica Macovei a 
votat împotriva acestei rezoluții, considerând că 
această chestiune nu este de competența 
Parlamentului European, poziție adoptată și de 
grupul PPE. 

 

 

 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://ro.votewatch.eu 
 
 
Rapoarte 

Doamna Monica Macovei este raportor de fond pe raportul Institutuirea sistemului 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 azil și raportor de opinie/aviz asupra Studiului Finanțarea organizațiilor non-guvernamentale din 
surse comunitare. Aceste rapoarte se află încă în faza de elaborare. 

 

De asemenea, doamna Macovei a fost/este raportor din umbră al grupului politic PPE pe 
următoarele rapoarte: 

 Prevenirea și soluționarea conflictelor de competențe în cadrul procedurilor penale; 

 Rețeaua europeană de prevenire a infracționalității; 

 Lupta împotriva fraudei în cele 27 de state membre; 

 Ordinul de protecție european (pentru protecția victimelor în state membre UE, altele decât 
cel care a decis inițial protecția). 
 

 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Amendamentele aduse de Monica Macovei la proiectul de raport Protecţia intereselor 
financiare ale Comunităţilor şi la lupta împotriva fraudei fac referire la achiziţiile publice, 
propunând Comisiei Europene şi statelor membre să elaboreze, să aplice şi să evalueze 
periodic sisteme uniforme de achiziţii pentru a preveni frauda şi corupţia, să definească şi să 
aplice condiţii clare de participare la procedurile de achiziţii publice, precum şi criteriile în 
funcţie de care se iau deciziile în acest domeniu. De asemenea, în cadrul acestui raport 
doamna europarlamentar a depus amendamente şi cu privire la consolidarea luptei 

http://ro.votewatch.eu/
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împotriva criminalităţii financiare şi economice, combaterea fraudei fiscale şi lupta împotriva 
corupţiei, prevenirea fraudei şi măsuri privind transparenţa; 
 

 Doamna Monica Macovei a solicitat Comisiei prin amendamentele aduse propunerii de 
Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a 
listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor 
externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie să 
deschidă dialogul cu privire la eliminarea vizelor şi pentru populaţia din Kosovo și statele din 
Balcani, ţări care beneficiază de regimul de călătorie fără vize de la începutul lui 2010. 

 

Principalele teme abordate în interpelări şi în discursurile în plen de doamna eurodeputat Monica 
Macovei: 

 Combaterea corupției prin Programul de la Stockholm - interpelare asupra rezultatelor 
concrete, mijloacele şi calendarul de implementare a Programului de la Stockholm;  
 

 Doamna Monica Luisa Macovei a avut o intervenţie în plenul PE privitoare la măsurile 
nedemocratice luate de guvernele din Venezuela şi Birmania; 
 

 Situaţia din Iran – în cadrul acestui discurs în plenul Parlamentului European, Monica 
Macovei a dorit să afle ce măsuri au luat Comisia Europeană şi Consiliul pentru a elibera 
deţinuţii politici din Iran şi prin ce fonduri sprijină Comisia organizaţiile nonguvernamentale 
din Iran; 

 Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţe în cadrul procedurilor penale – 
doamna eurodeputat a menţionat faptul că, în opinia membrilor grupului PPE, implicarea 
EUROJUST în soluţionarea unui conflict ar trebui să se efectueze doar atunci când autorităţile 
naţionale nu reuşesc să ajungă la un consens. De asemenea, Monica Macovei a precizat că 
membrii PPE susţin o îmbunătăţire a cooperării judiciare.  

 

Declaraţii scrise: 

 Doamna eurodeputat a depus o declaraţie scrisă privind eforturile Uniunii Europene de 
combatere a corupţiei prin care îndeamnă instituţiile europene să adopte o politică 
anticorupţie de anvergură şi să elaboreze un mecanism clar de monitorizare periodică a 
situaţiei din statele membre.  

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere Comună de rezoluţie referitoare la Venezuela – solicită guvernului Venezuelei să 
garanteze, în numele principiului imparţialităţii statului, un tratament juridic egal tuturor 
mijloacelor de informare în masă, inclusiv internetului, fie că sunt publice sau private; 
 

 Prin Propunerea de rezoluţie referitoare la situaţia din Iran – PE condamnă cu fermitate 
pedepsele cu moartea şi execuţiile din Iran şi solicită autorităţilor iraniene să se angajeze 
într-un dialog constructiv cu opoziţia, în vederea instaurării democraţiei; 
 

 Propunere Comună de rezoluţie referitoare la Azerbaidjan: libertatea de exprimare -  face 
apel la respectarea drepturilor omului de către autorităţile azere, în special dreptul la liberă 
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exprimare, având în vedere faptul că evenimentele recente din Azerbaidjan au dus la acţiuni 
de hărţuire a jurnaliştilor, iar multe cazuri au rămas nepedepsite; 
 

 Propunere Comună de rezoluţie referitoare la Uganda: proiect de legislaţie anti-
homosexuală - a fost iniţiată ca răspuns la adresa proiectului de lege propus de 
parlamentarul ugandez împotriva homosexualităţii. Orientarea sexuală reprezintă un aspect 
care ţine de dreptul persoanei la viaţa privată, garantat de drepturile omului la nivel 
internaţional, iar membrii PE cer autorităţilor din Uganda să respingă acel proiect de lege şi 
să scoată homosexualitatea de sub incidenţa legii penale, se arată în document; 
 

 Propunere Comună de rezoluţie referitoare la China: drepturile minorităților și aplicarea 
pedepsei cu moartea – condamnă faptul că în China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume şi îndeamnă guvernul chinez să adopte un moratoriu asupra 
pedepsei cu moartea, acest lucru fiind considerat un pas crucial către abolirea pedepsei cu 
moartea. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Marian Jean MARINESCU 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)                                                  

Vicepreşedinte: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)   

Membru: 

 Comisia pentru transport şi turism  

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

Muntenegru şi Kosovo  

Membru supleant: 

 Comisia pentru control bugetar 

 Comisia pentru industrie, cercetare şi energie  

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

Sud-Est (ASEAN)  

 Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest 

Website: http://www.marian-jean-marinescu.oltenia.ro/  - site-ul este actualizat, unidirecţional. 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 1; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 11 (poziţia 22-31 din 736 MPE); 

Interpelări: 3 (poziţia 373-428 din totalul de 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 33 (poziţia 54 – 57 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 6 (poziţia 115-139 din 736 MPE). 

 

 

 

 

Prezenţa în plen:  89.74% (poziţia 404 – 457 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic European: 94.91% (poziţia 420 din 736 MPE). 

http://www.marian-jean-marinescu.oltenia.ro/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Marian-Jean Marinescu pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul Marian-Jean Marinescu a votat împotriva 
acestei părţi din paragraf, care susţine că femeile ar 
trebui să beneficieze de acces facil la contracepţie şi 
la avort. De asemenea, prin acest paragraf al 
rezoluţiei, PE invită statele membre şi Comisia să 
pună în aplicare măsuri şi acţiuni pentru 

sensibilizarea bărbaţilor cu privire la responsabilităţile lor în ceea ce priveşte chestiunile sexuale şi 
reproductive. Eurodeputatul a votat în concordanţă cu linia politică a grupului PPE. 
 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009 – Amendamentul 10  
Domnul europarlamentar Marian-Jean Marinescu a 
votat împotriva acestui amendament al raportului care 
prevede explicit că obiectivul negocierilor dintre UE și 
Turcia este acela ca Turcia să devină membru al Uniunii.  
Marian-Jean Marinescu a respectat linia politică a 
grupului PPE. 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială (Progress) - Amendamentul 14  

Domnul Marian-Jean Marinescu a votat împotriva 
adoptării acestui amendament, considerând că 
programele deja existente în domeniul creării unor noi 
locuri de muncă vor fi afectate dacă se vor finanţa noi 
activităţi în această direcţie. Marian-Jean Marinescu a 
menţinut linia politică a grupului PPE. 

 

 

 

Poziţia Marian-Jean Marinescu:  

Poziţia PPE:  

 

Poziţia Marian-Jean Marinescu:  

Poziţia PPE:  

 

Poziţia Marian-Jean Marinescu:  

Poziţia PPE:  
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 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 
 
Domnul Marian-Jean Marinescu a fost absent atunci 
când s-a votat acest paragraf al rezoluţiei. 
 
 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
Domnul eurodeputat Marian-Jean Marinescu a 
menținut poziția grupului PPE și a votat împotriva 
acestei propuneri, considerând că Italia îşi poate 
rezolva singură problemele legate de libertatea de 
informare, precum şi conflictele cu publicaţiile 
naţionale şi europene. 

 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu 

 

 

Rapoarte: 

Domnul Marinescu a devenit raportor de fond pe raportul privind Rețeaua feroviară europeană, 
raport aflat actualmente în procedură legislativă ordinară (co-decizie) între prima și a doua citire.  De 
asemenea, eurodeputatul Marinescu este raportor de opinie asupra raportului Agenția 
Managementului Operațional al Sistemelor IT, raport aflat în curs de elaborare.  

Totodată, Marian Jean Marinescu deține calitatea de raportor din umbră al grupului politic PPE în 
cadrul elaborării rapoartelor Proiecte investiționale în infrastructura energetică a Uniunii Europene și 
Vigilența asupra produselor farmaceutice.  

 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele referitoare la Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deşeurilor 
biologice în Uniunea Europeană, domnul eurodeputat Marian-Jean Marinescu accentuează 
importanţa dezvoltării pieţei deşeurilor biologice în Uniunea Europeană prin îmbunătăţirea 
modului de gestionare a acestora. De asemenea, solicită Comisiei să elaboreze, în cadrul 
evaluării impactului, un sistem de gestionare a deşeurilor biologice care să vizeze reciclarea 
deşeurilor biologice colectate separat, utilizarea compostării în agricultură şi în scopuri 
ecologice, posibilităţile de tratare biomecanică şi utilizarea deşeurilor biologice ca surse de 
generare a energiei; 
 

 Amendamentele aduse proiectului de raport Definirea unei noi Agende digitale pentru 
Europa: de la i2010 la digital.eu de către domnul Marian-Jean Marinescu recomandă 
Consiliului şi Comisiei să dezvolte o strategie cuprinzătoare de combatere a infracţiunilor 
informatice, inclusiv prin continuarea iniţiativelor pentru detectarea infracţionalităţii grave şi 
a terorismului şi prin crearea unei platforme digitale a UE, destinată asistenţei victimelor 
traficului, furtului de identitate şi fraudei privind identitatea; 

 

Poziţia Marian-Jean Marinescu:  

Poziţia Marian-Jean Marinescu:  

Poziţia PPE:  

http://www.votewatch.eu/
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 Prin amendamentele aduse propunerii de aviz Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența 
medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman 
și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente domnul 
eurodeputat Marian Marinescu consideră că statele membre ar trebui să sprijine 
dezvoltarea capacităţilor centrelor naţionale şi regionale de farmacovigilenţă, autorităţile 
naţionale competente fiind responsabile de colectarea rapoartelor de la aceste centre şi 
transmiterea datelor către baza de date Eudravigilance; 

 

 Proiect de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de 
garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 
2004/67/CE - domnul Marian-Jean Marinescu i-a adus amendamente cu privire la obligaţia 
de a instala capacităţi de flux bidirecţional care nu se aplică în cazul conductelor care 
conectează sursele de producţie, instalaţiile GNL sau punctele de interconexiune cu reţelele 
de distribuţie sau în cazul în care imperative legate de calitatea gazului fac imposibile 
fluxurile bidirecţionale; 

 

 Prin amendamentele aduse Cartei albe a Comisiei „Adaptarea la schimbările climatice: 
către un cadru de acțiune la nivel european” domnul Marian-Jean Marinescu subliniază 
faptul că politicile din domeniul transportului ar trebui să fie integrate în alte domenii 
precum securitatea energetică, rezervele de apă, sănătate publică, astfel încât să se 
adapteze sistematic noilor schimbări climatice. 

 

Principalele teme abordate în interpelări  şi discursuri de domnul eurodeputat Marian-Jean 
Marinescu: 

 Reducerea capturilor total admisibile (TAC) la calcan în Marea Neagră pentru România şi 
Bulgaria - Domnul eurodeputat Marian-Jean Marinescu a adresat două interpelări, una prin 
care cere Comisiei să menţină aceeaşi cotă din 2009 cu privire la resursele de calcan, iar cea 
de-a doua face referire la revizuirea propunerii de regulament a Comisiei care stabileşte 
oportunităţile de pescuit şi condiţiile aferente în Marea Neagră pentru anul 2010; 
 

 Strategia europeană pentru regiunea Dunării - Domnul Marian-Jean Marinescu a solicitat 
Comisiei informații în ceea ce priveşte situația actuală a elaborării strategiei UE pentru 
regiunea Dunării, prioritățile ei, principalele criterii pentru selectarea proiectelor care vor fi 
incluse în planul de acțiune, inclusiv definirea teritoriului-țintă al strategiei UE pentru 
regiunea Dunării, precum și calendarul acțiunilor relevante; 
 

 Proiecte de investiții în infrastructura energetică din cadrul Comunității Europene - 
Marian-Jean Marinescu a subliniat faptul că noul regulament reprezintă un instrument 
legislativ foarte important pentru piaţa energetică a Uniunii Europene, însă prezintă anumite 
deficienţe în ceea ce priveşte publicarea datelor din domeniul energetic trimise de către 
statele membre, date care trebuie să fie agregate la nivel naţional şi regional, evitându-se, 
astfel, dezvăluirea de informaţii din punct de vedere comercial. De asemenea, a recomandat 
o mai riguroasă monitorizare a investiţiilor europene care au un impact pe piaţa europeană 
a energiei din ţările terţe; 

 

 Strategia extinderii 2009 privind ţările din Balcanii Occidentali, Islanda şi Turcia - În cadrul 
acestei dezbateri, domnul eurodeputat Marian-Jean Marinescu a evidenţiat faptul că 
Uniunea Europeană a jucat un rol important în ceea ce priveşte democratizarea ţărilor din 
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Balcanii de Vest. Eurodeputatul consideră că Moldova ar trebui inclusă în pachetul ţărilor 
Balcanilor de Vest, aceasta putând fi considerată un potenţial candidat, pregătit să 
îndeplinească toate criteriile pentru o  integrare politică şi economică.  

 
 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere de rezoluţie referitoare la catastrofele naturale majore din Regiunea Autonomă 
Madeira, din Franța și din Spania - Această propunere prevede ca autorităţile naţionale, 
regionale şi locale să acorde mai multă atenţie legislaţiei corespunzătoare şi practicilor 
privind utilizarea terenurilor, administrarea apelor şi gestionarea eficientă a riscurilor, în 
ceea ce priveşte construcţia urbană pe malul mării, ridicarea de diguri, activităţile agricole şi 
forestiere. De asemenea, Parlamentul European (PE) invită Comisia şi statele membre să 
sprijine ţările afectate de catastrofe naturale; 

 

 Propunere de rezoluţie referitoare la incendiile forestiere din vara lui 2009 - Prin această 
propunere comună de rezoluţie Parlamentul European solicită Comisiei să înainteze o 
propunere de strategie europeană pentru combaterea catastrofelor naturale, care să includă 
o abordare obligatorie în ceea ce priveşte prevenirea riscurilor, şi să elaboreze un protocol 
de intervenţie standard pentru fiecare tip de catastrofă, în întreaga Uniune Europeană. De 
asemenea, PE invită Comisia să mobilizeze Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) 
într-un mod cât mai flexibil pentru a oferi sprijin victimelor catastrofelor naturale. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 84.62% (poziţia 524- 565 din 736 MPE) 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97.11% (poziţia 232- 234 din 736 MPE) 

 

  

 

Elena BĂSESCU 
 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 

Membru: 

 Comisia pentru petiții 

 Delegația pentru relațiile cu Israel 
 
Membru supleant: 

 Comisia pentru afaceri externe 

 Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova 

 Delegația pentru relațiile cu SUA 
 
Website: www.ebasescu.ro  – site-ul este neactualizat din iunie 2009, bidirecțional. 

 
 

SUMAR ACTIVITATE 
 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 5 (poziția 160-220 din 736 MPE); 

Interpelări: 6 (poziția 268-299 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 37 (poziţia 41-42 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 6 (poziția 117-142 din 736 MPE). 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Elena Băsescu pe 5 voturi de interes general 

 
 

 

  Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 
 

Doamna eurodeputat Elena Băsescu a votat 
împotriva acestei părți a paragrafului, care 
menţionează că femeile ar trebui să beneficieze de 
acces facil la contracepţie şi la avort. Elena Băsescu a 
avut o poziție de vot în conformitate cu cea a 
grupului politic PPE. 
 

 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 
Europarlamentara Elena Băsescu a votat împotriva 
amendamentului prin care se prevede explicit că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este acela 
ca Turcia să devină membru al Uniunii. Elena 
Băsescu a respectat linia grupului politic PPE. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Doamna Elena Băsescu a votat împotriva acestui amendament care face referire la faptul că 
finanţarea unor activităţi care să ducă la crearea 
unor noi locuri de muncă nu ar trebui să 
pericliteze programele deja existente. Poziția sa a 
fost conformă cu cea a grupului politic PPE. 

 

 

 

 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 

Poziţia Elena Băsescu:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Elena Băsescu:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Elena Băsescu:   

Poziția PPE:  
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Elena Băsescu a fost absentă de la acest vot. 

 
 
 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte 
state membre din Uniunea Europeană  

Europarlamentara Elena Băsescu a votat 
împotriva acestei rezoluții, respectând linia 
politică a grupului PPE, care a considerat că 
această chestiune nu este de competența 
Parlamentului European.  
 

 
 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  
 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele aduse Proiectului de raport privind aspecte principale și alegeri de 
bază ale Politicii Externe de Securitate Comună în 2008, Elena Băsescu salută semnarea 
acordurilor pentru proiectul Nabucco și solicită Comisiei și Consiliului să depună eforturi 
considerabile pentru implementarea cu succes a acestor acorduri. De asemenea, este 
subliniată importanța garantării securității energetice a Uniunii prin promovarea coridorului 
sudic pentru aprovizionarea Europei cu petrol neprelucrat; 
 
 

 Amendamentele aduse de către doamna Elena Băsescu Moțiunii pentru rezoluție privind 
raportul de progres al Fostei Republici Iugoslave Macedonia fac referire la progresul 
înregistrat de Fosta Republică Iugoslavă Macedonia în adoptarea acquis-ului comunitar şi 
administrarea pre-accesării fondurilor UE, încurajând autoritățile naționale să continue 
eforturile de îmbunătățire a capacității administrative pentru a implementa acquis-ul 
comunitar. 
 

Principalele teme abordate de către doamna eurodeputat Elena Băsescu în cadrul interpelărilor şi 
discursurilor în plen: 

 Organizarea Serviciului European pentru Acțiune Externă – doamna eurodeputat Elena 
Băsescu a interpelat Comisia și Consiliul cu privire la modul în care vor colabora cu 
Parlamentul European în procesul de înființare a Serviciului European pentru Acțiune 
Externă. De asemenea, aceasta a dorit să afle dacă în recrutarea personalului pentru acest 
serviciu vor avea în vedere o reprezentare proporțională a statelor membre; 
  

 Punerea în valoare a Coridorului Paneuropean de Transport Rin – Main – Dunăre:  Elena 
Băsescu a solicitat informații Comisiei Europene cu privire la măsurile pe care Comisia le va 
lua în vederea armonizării regulilor de navigație pe căile interne. Totodată, doamna 

Poziţia Elena Băsescu:   

 

Poziţia Elena Băsescu:   

Poziția PPE:  
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eurodeputat şi-a exprimat nedumerirea asupra tipurilor de mijloace practice și financiare pe 
care Comisia urmează să le dedice punerii în valoare a Coridorului Rin – Main – Dunăre; 
 

 Ajutor macro-financiar pentru Republica Moldova - doamna eurodeputat Elena Băsescu a 
solicitat Comisiei informații cu privire la data estimativă a acordării unui ajutor macro-
financiar Republicii Moldova și la valoarea împrumutului pentru aceasta;  
 

 A doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii – în cadrul acestei intervenții, 
doamna Elena Băsescu a punctat faptul că este nevoie de un program integrat la nivel 
european care să corespundă culturii și valorilor minorității rrome; 

 

 Impozitarea tranzacțiilor financiare – eurodeputata a susținut faptul că introducerea unei 
taxe pe tranzacțiile financiare nu poate ajuta la ieșirea din criza financiară, la prevenirea unei 
noi crize sau la stabilitatea piețelor financiare; 

 

 Situația din Georgia – Elena Băsescu a subliniat importanța strategică a Georgiei pentru 
securitatea energetică. Acesta este motivul pentru care eurodeputata a susținut aducerea 
Georgiei în zona de stabilitate și securitate euro-atlantică și recunoașterea dreptului 
refugiaților de a se întoarce în Abhazia. 
 
 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere comună de rezoluție referitoare la al doilea Summit european privind rromii - 
prin această rezoluție, Parlamentul European își exprimă îngrijorarea cu privire la 
discriminarea suferită de romi în ceea ce privește educația (în special segregarea), locuințele 
(evacuările forțate și condițiile de viață sub standarde, adesea în ghetouri), încadrarea în 
muncă (având în vedere rata deosebit de scăzută de încadrare în muncă) și accesul egal la 
sistemul de sănătate; 
 

 Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării - prin această moțiune se urmărește 
susținerea dezvoltării economice și sociale a regiunii Dunării. În acest sens este evidențiată 
nevoia unei mai bune accesări a fondurilor europene existente. Semnatarii moțiunii 
urmăresc exploatarea potențialului socio-economic al regiunii (dar și potențialul utilizării 
acesteia ca sursă de bioenergie), potențialul eco-turistic și adoptarea unor măsuri de 
protejare a mediului în regiunea Dunării. Este propusă elaborarea unui Plan de Acțiune care 
să includă elemente legate de: protecția mediului, îmbunătățirea infrastructurii, crearea unui 
sistem de transport multi-modal de-a lungul râului, dezvoltarea ecoturismului. 
 
 

 
 
  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  



EUROPARLAMENTARII LA RAPORT 

http://ro.votewatch.eu 

III. Delegaţia Partidului Naţional Liberal (PNL) 

a) Cât de influent este PNL în cadrul grupului politic european Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 
Europeni (ALDE) 

 
- din punct de vedere numeric: delegaţia PNL deţine 5 europarlamentari în cadrul grupului politic 
ALDE; 
- din punct de vedere al funcţiilor deţinute: europarlamentarii PNL deţin în cadrul Parlamentului 
European 2 funcţii - 1 funcţie de vicepreşedinte de grup politic (Adina Vălean); 1 funcţie de 
vicepreşedinte in comisiile parlamentare (Norica Nicolai - Comisia pentru Securitate şi Apărare). 

b) Gradul de loialitate al europarlamentarilor PNL faţă de ALDE: 

 
 

Conform tabelului, gradul de loialitate al membrilor delegaţiei PNL faţă de grupul politic ALDE este 
de 99.60%, ceea ce demonstrează că în majoritatea cazurilor opţiunile de vot ale eurodeputaţiilor 
din PNL au fost în concordanţă cu linia grupului ALDE, fiind loiali. Cu toate acestea, a existat o 
situaţie în care membrii PNL nu au urmat linia ideologică şi indicaţiile grupului politic ALDE în ceea ce 
priveşte comportamentul la vot. Astfel, reprezentanţii PNL au fost rebeli faţă de grupul politic 
european ALDE, pe următorul vot:  

Propunere comună de rezoluție - Incendiile forestiere din vara anului 2009 

 
Această rezoluție este pe domeniul politic Mediu și Sănătate Publică, a fost  introdusă de către grupurile 
politice PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD și a fost supusă votului în ședința plenară din 16 septembrie 2009. 
Această propunere comună de rezoluție are caracter nelegislativ.  

 
Obiectul propunerii de rezoluție: 
 

Parlamentul European încurajează o inițiativă a Comisiei Europene în vederea lansării unei strategii 
europene pentru combaterea dezastrelor naturale. Este precizată de asemenea, nevoia includerii în 
legislația pe acest domeniu a unor prevederi obligatorii și a unui protocol standard de acțiune în 
cazul unor dezastre naturale.  

Prin această rezoluție, Parlamentul European îndeamnă statele membre să garanteze că toate zonele 
forestiere incendiate rămân în continuare zone de păduri și fac obiectul unor programe de 
reîmpădurire. Se  solicită introducerea unor metode mai eficiente de detectare timpurie a incendiilor 
forestiere și îmbunătățirea transferului de cunoștințe practice între statele membre în ceea ce 
privește măsurile de suprimare a incendiilor. 

Votul pe această propunere de rezoluție: dezacord între PNL și ALDE pe un amendament 

Rezoluției i-au fost aduse 12 amendamente care au fost supuse votului. Dintre acestea, în cazul unui 
amendament delegația PNL a avut o opțiune de vot distinctă față de grupul politic ALDE. Votul pe 

Sursa: ro.votewatch.eu  
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acest amendament este prezentat în cele ce urmează:  
 
Prin Amendamentul 16  introdus în textul rezoluţiei după paragraful 9 de către Grupul S&D, 
Parlamentul European îi sugerează Comisiei Europene să efectueze cercetări mai detaliate în scopul 
ameliorării metodelor și materialelor de prevenire și de stingere a incendiilor forestiere și să 
revizuiască amenajarea teritorială și utilizarea terenurilor. De asemenea, statele membre sunt 
îndemnate să ia măsuri ferme pentru a îmbunătăți și a pune în 
aplicare cadrul lor legislativ privind protecția pădurilor și să se 
abțină de la activități de comercializare, reclasificare și 
privatizare, limitând în acest fel intruziunile și speculațiile. 
 
Acest amendament a fost respins la vot. Grupul politic ALDE s-
a aflat în majoritatea câștigătoare, votând împotriva 
amendamentului, susţinând că metodele şi materialele pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor forestiere sunt optime. 
Totodată, grupul ALDE a considerat că reglementările privind 
protecţia pădurilor precum şi cele referitoare la activităţile de comercializare şi privatizare a 
domeniului forestier cuprinse în cadrul legislativ propriu fiecărui stat membru al Uniunii sunt 
suficiente în acest moment.  
 
Cu toate acestea, delegația PNL a votat (în majoritatea sa) în favoarea acestui amendament, 
susţinând măsurile ferme pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ al fiecărui stat membru cu privire 
la protecţia pădurilor şi la activităţile de comercializare şi privatizare. 
 
De remarcat că eurodeputații PNL au avut opţiuni de vot diferite. Astfel, Cristian Buşoi, Ramona 
Mănescu şi Renate Weber nu au respectat indicațiile grupului ALDE. Motivul poate fi reprezentat de 
abordarea acestei problematici prin prisma situației specifice a României, și nu prin prisma ideologiei 
politice. În schimb, Norica Nicolai şi Adina Vălean au preferat să voteze pe linia familiei politice 
europene din care fac parte. 

  

Poziția ALDE:  

Poziţia PNL:  

Rezultatul votului:  

 

http://ro.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=11&lang=ro
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Adina-Ioana VĂLEAN 

 

Vice-președinte: Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa  

Membru:  

 Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie 

 Președinte al Grupului de lucru A 

 Comisia pentru Petiţii (coordonator politic al grupului ALDE) 

 Delegația la  Comisia parlamentară  de cooperare UE-Ucraina 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Membru supleant:  

 Comisia pentru  Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 

 Delegația pentru relațiile cu SUA 

Website: http://www.valean.eu- site-ul este actualizat şi bidirecţional. 

SUMAR ACTIVITATE: 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 1 (poziția  22-76 din 736 MPE) ; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 2 (poziția 410-497 din 736 MPE); 

Interpelări:  2 (poziţia 454 – 534 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 5 (poziţia 454-513 din 736 MPE); 

Declarații scrise: 0; 

Moțiuni pentru rezoluții: 2 (poziția 283-369 din 736 MPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezența în plen:  67.50% (poziţia 707 – 714 din 736 MPE); 

Loialitate față de grupul politic: 99.68% (Poziţia 10 din 736 MPE); 

 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=RO&body=ENVI
http://www.valean.eu/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Adina Vălean pe 5 voturi de interes general 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

Eurodeputata Adina Vălean a votat în 
favoarea acestei părţi din paragraf, care 
menţionează că femeile ar trebui să 
beneficieze de acces facil la contracepţie şi la 
avort. Adina Vălean a respectat linia politică 
a grupului politic ALDE. 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 

Doamna Adina Vălean nu a votat. 
 
 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 
Europarlamentara Adina Vălean a fost absentă 
la acest vot. 
 
 

 
 
 
 
 

Poziţia Adina-Ioana Vălean:   

Poziția ALDE:  

 

 

Poziţia Adina-Ioana Vălean:   

Poziţia Adina-Ioana Vălean:   
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
 

Europarlamentara Adina Vălean a fost absentă 
la acest vot. 
 
 
 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană   

Adina Vălean a votat în favoarea acestei 
rezoluții, susținând libertatea de informare 
fără imixtiuni din partea autorităților și 
criticând, totodată, presiunile și intimidările 
exercitate de către autoritățile 
guvernamentale italiene împotriva unor 
publicații naţionale și europene. Prin acest vot, 
doamna Adina Vălean a respectat poziția 
grupului politic ALDE față de această rezoluție. 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://ro.votewatch.eu  
 
Rapoarte redactate: 
 

 Raport privind Reglementarea Consiliului privind notificarea  Comisiei de proiecte de 
investiţii în infrastructură energetica în cadrul Comunităţii 

Doamna Adina Vălean a avut calitatea de raportor al Parlamentului European pe acest raport prin 
care se urmărește ca Statele Membre să colecteze și să furnizeze date privind proiectele de investiții 
referitoare la construirea, modernizarea sau dezafectarea producției, capacitățile de transport și 
stocare a resurselor de energie, o dată la 2 ani. Informaţiile vor fi confidențiale, dar Comisia va putea 
publica date agregate. La fiecare doi ani se vor realiza analize trans-sectoriale ale evoluției 
structurale și perspectivelor sistemului energetic al Uniunii Europene și orice alte analize specifice. 
Prin această reglementare se dorește creșterea transparenței pieței și promovarea bunelor practici. 
 
De asemenea, doamna Vălean a deținut / deține calitatea de raportor din umbră al grupului ALDE pe 
următoarele rapoarte: 
 

 Pachetul Telecoms – cadrul legislativ pentru rețelele și serviciile de telecomunicații, crearea 
Autorității europene de supervizare a pieței de telecomunicații; 

 Cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie 

 Politica în domeniul concurenței în UE 2008 

 Asistența financiară pentru dezafectarea unităților 1 și 4 a centralei nucleare Kozloduy, 
Bulgaria 

 Agenda digitală 2009 

 „European Earth Observation Programe” 

 Securitatea gazului 
 
 
 
 

Poziţia Adina-Ioana Vălean:   

 

 

Poziţia Adina-Ioana Vălean:   

Poziția ALDE:  

 

 

http://ro.votewatch.eu/
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Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri în plen au vizat:  
 

 Strategia europeană pentru regiunea Dunării - Adina Vălean alături de alți europarlamentari 
cere Comisiei Europene să ofere informații referitoare la situația actuală a elaborării 
strategiei UE pentru regiunea Dunării, prioritățile ei, principalele criterii pentru selectarea 
proiectelor care vor fi incluse în planul de acțiune și calendarul acțiunilor relevante; 
 

 Numărul de urgență 112 – Conform sondajului Eurobarometru din 2009, 76% dintre 
cetățenii europeni nu cunosc faptul că numărul de urgență 112 este general valabil pe tot 
teritoriul Uniunii Europene. Adina Vălean adresează în scris o întrebare Comisiei Europene 
privind detaliile planului de acțiune de informare a cetățenilor europeni cu privire la numărul 
de urgență 112; 
 

 Prezentarea Colegiului Comisarilor si afirmarea Acordului Cadru asupra relaţiilor dintre 
Parlamentul European şi Comisie - Doamna eurodeputat îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
discrepanţa tot mai mare dintre activitatea de la Bruxelles şi nevoile reale ale cetăţenilor. 
Aceasta accentuează necesitatea ca Uniunea Europeană să privească viitorul prin prisma 
oportunităţilor oferite de semnarea Tratatului de la Lisabona; 
 

 Securitatea energetică (Nabucco şi Desertec) în care doamna eurodeputat susţine că lipsa 
securităţii energetice în UE se datorează lipsei unei viziuni unitare a statelor membre asupra 
acestei probleme. Doamna Adina Vălean accentuează necesitatea deschiderii pieţei UE 
pentru gazul natural lichefiat, adaptării proiectului Nabucco pentru a putea prelua resurse 
din mai multe regiuni şi critică gestul unor state membre de a semna contracte şi pentru 
South Stream, acţiune ce diminuează credibilitatea proiectului Nabucco, accentuând 
dependența  Europei  faţă de gazul rusesc; 
 

 Proiecte de investiții în infrastructura energetică în cadrul Comunității Europene – Adina 
Vălean este raportor pe acest subiect. Astfel, în cadrul intervenției sale precizează foarte clar 
faptul că infrastructura energetică este o prioritate de înalt nivel a Uniunii Europene. De 
asemenea, îndeamnă la aplicarea articolului 194 din Tratatul de la Lisabona, articol care 
reglementează realizarea unui tablou al tuturor investițiilor care se fac în domeniul 
energetic, urmărindu-se astfel crearea unei baze pentru o politică comună în domeniul 
energetic. 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din Ucraina – Prin aceasta se 
recunoaște că Ucraina a ratificat Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția 
minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. PE invită 
autoritățile ucrainene să depună eforturi mai mari pentru a ajuta comunitățile minoritare 
din Ucraina, prin continuarea implicării acestora în evoluţiile politice ale ţării şi prin 
promovarea în mod adecvat a dreptului la educaţie în limbile minoritare; 
 

 Propunere  de rezoluție depusă pe baza declarațiilor Înaltei Reprezentante a Uniunii 
pentru afaceri externe și  politica de securitate în conformitate cu articolul 110 alineatul 
(2) din Regulamentul de procedură referitoare la situația din Ucraina – Prin aceasta se 
subliniază nevoia de stabilizare politică și economică prin intermediul reformei 
constituționale, al consolidării statului de drept, precum și necesitatea unor eforturi 
reînnoite în domeniul combaterii corupției și al îmbunătățirii climatului de afaceri și 
investiții. 
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Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Raport amendat - referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul 
Comunității Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96  - Prin amendarea 
acestui raport  Adina Vălean dorește introducerea în textul legislativ a unei mențiuni prin 
care să se precizeze necesitatea stabilirii unei politici comune pentru energie si pentru 
proiecte de infrastructura energetică cu o bază legală actuală, conferită de Tratatul de la 
Lisabona şi nu de prevederi anterioare; 
 

 Raport amendat – referitor la definirea unei noi Agende Digitale pentru Europa: de la 
i2010 la digital.eu – eurodeputata doreşte includerea în cadrul Agendei, a capacităţii 
deţinătorilor de afaceri de a utiliza serviciile Internet la alegerea lor, precum şi monitorizarea 
evoluţiei pieţei, urmând ca până la finalul anului 2010 Parlamentul European să primească 
un raport în această privinţă. 

 
 

 

  
Consecvenţă:   

Consistenţă:   

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 79.49% (poziţia 608-639 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 98.60% (poziţia 71-72 din 736 MPE). 

 

  

 

Renate Weber 

 

 

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 

Membru: 

 Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne 

 Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină 

 Delegaţia pentru Adunarea Parlamentară Euro-latino-americană 

Membru supleant: 

 Comisia pentru Afaceri Externe 

 Delegaţia pentru Comisia Parlamentară Mixtă UE-Mexic 

 Delegaţia pentru Comisia Parlamentară Mixtă UE-Chile 

 Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară UE-ACP 

 

Website:  http://www.renateweber.eu- site-ul este actualizat, uni-direcțional 

 

SUMAR ACTIVITATE 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 1 (Poziția 22-76 din 736 MPE); 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 3 (Poziția 299-409 din 736 MPE); 

Interpelări: 13 (poziţia 125-140 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 14 (Poziţia 184-194 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 31 (poziţia 19 din 736 MPE). 

 

 

  

�http:/www.renateweber.eu-�
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Renate Weber pe 5 voturi de interes general 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

Doamna Renate Weber a votat în favoarea acestei 
părţi din paragraf, care menţionează că femeile ar 
trebui să beneficieze de acces facil la contracepţie 
şi la avort. Prin votul său, eurodeputata a respectat 
linia politică a grupului ALDE. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 

Renate Weber a votat împotriva amendamentului, 
prin care se prevede faptul că obiectivul 
negocierilor dintre UE și Turcia este acela ca Turcia 
să devină membru al Uniunii. Renate Weber a 
respectat linia de vot a grupului politic ALDE. 
 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Doamna europarlamentar Renate Weber a votat 
împotriva acestui amendament prin care se 
prevedea ca finanţarea de noi activităţi să nu 

afecteze programele existente.  
 

 

 

 

 

 

Poziţia Renate Weber:  

Poziția ALDE:  

 

Poziţia Renate Weber:   

Poziția ALDE:  

 

Poziţia Renate Weber:   

Poziția ALDE:  

 



INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - QVORUM 
 

149 
 

 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9 
 
Doamna eurodeputat Renate Weber a fost absentă 
de la acest vot. 

 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Doamna europarlamentar Renate Weber a votat în 
favoarea acestei rezoluții, susținând libertatea de 
informare fără imixtiuni din partea autorităților și 
criticând, totodată, presiunile și intimidările 
exercitate de către autoritățile guvernamentale 
italiene împotriva unor publicații naţionale și 

europene. 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  

Rapoarte redactate: 

Doamna Renate Weber a avut calitatea de raportor al Parlamentului European pe raportul referitor 
la inițiativa Republicii Cehe, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace și a 
Regatului Suediei în vederea adoptării Deciziei-cadru 2009/.../JAI a Consiliului privind prevenirea și 
soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competențelor în cadrul procedurilor penale – Prin 
acest raport Renate Weber aprobă şi aduce amendamente iniţiativei Cehiei, Poloniei, Slovaciei, 
Slovenei şi Suediei care prevede stabilirea unor consultări directe între autorităţile competente ale 
Statelor Membre. Se propune concentrarea procedurilor penale într-un singur stat membru cu 
scopul de a se ajunge la un consens în cazul soluţiilor căutate şi de a evita risipa de timp şi de resurse 
ale autorităţilor.  

De asemenea, doamna Weber a fost/este raportor din umbră al grupului ALDE pe următoarele 
rapoarte: 

 Decizia-cadru a Consiliului asupra transferului de proceduri în chestiunile penale; 

 Propunerea pentru o decizie-cadru a Consiliului asupra dreptului la interpretare și la 
traducere în materie penală; 

 Decizia-cadru a Consiliului privind acreditarea activităților laboratoarelor criminalistice; 

 Strategia UE pentru America Latină; 

 Situația minorității Roma în UE; 

 Protecția drepturilor fundamentale în UE; 

 Accederea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul 22 propus în cadrul Iniţiativei pentru adoptarea de către Consiliu a unei 
decizii-cadru privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor de jurisdicţie în cadrul 
procedurilor penale, doamna Renate Weber a recomandat Consiliului Uniunii Europene să 
nu adopte în mod oficial iniţiativa înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
pentru a permite ca documentul să fie finalizat, asigurând astfel Curţii de Justiţie a Uniunii 

Poziţia Renate Weber:  

 

Poziţia Renate Weber:  

Poziţia ALDE:  
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Europene, Comisiei Europene şi Parlamentului European control deplin. De asemenea, 
amendamentul recomandă ca orice propunere suplimentară să fie analizată printr-o 
procedură de urgenţă.  

 
Principalele teme abordate de doamna europarlamentar Renate Weber în cadrul interpelărilor și 
discursurilor în plen: 

 Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţă în cadrul procedurilor penale - 
Doamna eurodeputat Weber consideră că protecţia persoanelor incriminate în mod oficial 
trebuie atent urmărită şi că se impune furnizarea unor garanţii procedurale coerente. De 
asemenea, în opinia doamnei Weber, implicarea Eurojust în decizia privind alegerea 
jurisdicţiei este extrem de importantă, având în vedere că această agenţie a fost creată ca 
expresie a preocupării pentru criminalitatea transfrontalieră, dar şi pentru că este nevoie de 
instrumente puternice pentru combaterea ei; 

 

 Al Doilea Summit European al Romilor - Doamna europarlamentar Weber consideră că nu 
numai UE, dar şi statele ce găzduiesc comunităţi de romi şi care sunt vizate de politica de 
extindere sau de cea de vecinătate a a Uniunii Europene au nevoie de o strategie coerentă şi 
cuprinzătoare asupra incluziunii romilor.  

 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Moţiunea privind uciderea apărătorilor drepturilor omului în Rusia - iniţiatorii acestei 
moţiuni, printre care și Renate Weber, condamnă hărţuirea şi uciderea celor care luptă 
pentru apărarea drepturilor omului în Rusia, avocaţi şi jurnalişti. De asemenea, 
europarlamentarii susţin că orice acord-cadru negociat între Rusia şi UE trebuie să aibă drept 
fundament principiile respectului pentru drepturile omului, libertăţile fundamentale, 
democraţie şi supremația legii; 
 

 Moţiune privind libertatea informaţiilor în Italia şi Uniunea Europeană - prin această 
moţiune, europarlamentarul Renate Weber îşi exprimă îngrijorarea în privinţa situaţiei din 
Italia şi a faptului că lipsa unei măsuri concrete din partea Uniunii Europene i-ar slăbi 
acesteia credibilitatea în stabilirea obiectivelor de drepturi fundamentale în relaţiile externe. 
Weber îndeamnă Comisia Europeană să propună o directivă privind protecţia pluralismului, 
cu implicarea totală a comisarului însărcinat cu problema drepturilor fundamentale; 
 

 Moţiunea referitoare la prizonierii de conștiință din Cuba - prin această moţiune Renate 
Weber condamnă cazul morţii prizonierului politic Orlando Zapata Tamayo şi cere 
Guvernului cubanez eliberarea imediată şi necondiţionată a tuturor prizonierilor politici. De 
asemenea, iniţiatorii îndeamnă instituţiile UE să ofere spirjin necondiţionat lansării 
procesului de tranziţie paşnică spre o democraţie multi-partidistă în Cuba.   

 

  
Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 75.68% (poziţia 651-670 din 736 MPE) 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 96.39% (poziţia 308 din 736 MPE) 

 

  

 

Ramona-Nicole MĂNESCU 

 

 

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 

Membru: 

 Comisia pentru Dezvoltare Regională 

 Delegația pentru Relațiile cu Peninsula Arabă 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru Cultură și Educație 

 Delegația pentru Relațiile cu Japonia 

 

Coordonator politic al grupului ALDE în Comisia pentru Dezvoltare Regională 

 

Website: http://www.ramonamanescu.ro – site-ul este actualizat și bidirecțional 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate: 0; 

Opinii: 0;  

Rapoarte amendate: 0; 

Interpelări: 0; 

Discursuri în plen: 4 (poziţia 505-554 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 2 (poziţia 282- 363 din 736 MPE). 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Ramona Nicole Mănescu pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Amendamentul 5 

Ramona Nicole Mănescu a votat în 
favoarea acestui amendament, 
considerând că femeile ar trebui să 
beneficieze de acces facil la contracepţie 
şi la avort. În cadrul acestui vot, doamna 
europarlamentar Ramona Nicole 

Mănescu a respectat linia politică ALDE. 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 Ramona Nicole Mănescu a votat 
împotriva amendamentului, prin care se 
prevede faptul că obiectivul negocierilor 
dintre UE și Turcia este acela ca Turcia să 
devină membru al Uniunii. Ramona 
Nicole Mănescu a respectat linia grupului 

politic ALDE. 
 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 

socială – Amendamentul 14  

Doamna europarlamentar Ramona 

Nicole Mănescu nu a votat acest 

amendament. 

 

 

 

 

Poziţia Ramona Nicole Mănescu:   

Poziția ALDE:  

 

Poziţia Ramona Nicole Mănescu:   

 

 

Poziţia Ramona Nicole Mănescu:   

Poziția ALDE:  
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Ramona Nicole Mănescu a votat în 
favoarea acestei părţi a paragrafului 
9,  considerând oportună eliminarea, 
până în 2010, a subvențiilor directe 
legate de producție acordate cultivării 
tutunului. Ramona Nicole Mănescu a 
respectat linia politică a grupului 

ALDE. 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Doamna europarlamentar Ramona 
Nicole Mănescu a votat în favoarea 
acestei rezoluții, susținând libertatea de 
informare fără imixtiuni din partea 
autorităților și critică, totodată, 
presiunile și intimidările exercitate de 

către autoritățile guvernamentale italiene împotriva unor publicații naţionale și europene. Poziția sa 
în cadrul acestui vot a fost conformă cu cea a grupului ALDE. 
 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://ro.votewatch.eu  
 
La momentul colectării datelor, doamna Mănescu a devenit raportor din proprie iniţiativă pe 
raportul "O mai bună guvernanţă în domeniul politicii regionale a UE - proceduri de asistenţă şi 
control ale Comisiei Europene". De asemenea, doamna Mănescu a deţinut calitatea de raportor din 
umbră al grupului ALDE pe următoarele rapoarte: Raport referitor la dezvoltarea potenţialului de 
creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile, Raport privind al doilea pachet de 
simplificare a cerinţelor privind utilizarea fondurilor europene, Raport privind dobândirea coeziunii 
teritoriale, sociale şi economice în cadrul Uniunii Europene - condiţie esenţială pentru dezvoltarea 
durabilă şi competitivitatea la scară globală, Raport privind contribuţia politicii de coeziune la 
atingerea obiectivelor Lisabona,  Raport privind descărcarea de gestiune 2008: Bugetul general al CE, 
Raport privind Cartea Albă a Comisiei Europene pe tema adaptării la schimbările climatice.    

 
Principalele teme abordate în cadrul discursurilor în plen: 

 Cooperarea administrativă în domeniul fiscal - Asistenţă reciprocă în materie de 
recuperare a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri - Aplicarea opțională 
și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și 
servicii care reprezintă risc de fraudă - Ramona-Nicole Mănescu a susținut promovarea 
bunei guvernanțe în domeniul fiscal prin acțiuni la nivelul UE, dar și la nivelul statelor 
membre, care să vizeze o simplificare a legislației și creșterea transparenței acesteia, 
reducerea birocrației și asigurarea accesului cetățenilor la asistență; 

 Graficul de performanţă al pieţei interne - Protecţia consumatorilor - SOLVIT - Doamna 
eurodeputat Ramona Mănescu susţine dreptul cetăţenilor UE de a beneficia de o gamă largă 
de produse de pe piaţa internă, fără a face compromisuri în privinţa calităţii acestora, 
indiferent dacă aceste produse provin din statele membre sau state terţe. Drepturile 
cetăţenilor trebuie protejate şi de aceea este necesară armonizarea legislaţiei europene 

Poziţia Ramona Nicole Mănescu:   

Poziția ALDE:  

 

 

Poziţia Ramona Nicole Mănescu:   

Poziția ALDE:  
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precum şi educarea cetăţenilor, în special în contextul creşterii complexităţii în sectorul 
serviciilor, care îngreunează posibilitatea consumatorului de a face o alegere informată.  

 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Strategia Europeană a Regiunii Dunării - prin această moțiune se urmărește susținerea 
dezvoltării economice și sociale a regiunii Dunării. În acest sens este evidențiată nevoia unei 
mai bune accesări a fondurilor europene existente. Semnatarii moțiunii urmăresc 
exploatarea potențialului socio-economic al regiunii, dar și potențialul utilizării acesteia ca 
sursă de bioenergie, potențialul eco-turistic și adoptarea unor măsuri de protejare a 
mediului în regiunea Dunării. Prin textul moţiunii se propune elaborarea unui Plan de 
Acțiune care sa includă elemente legate de protecția mediului, îmbunătățirea tuturor 
infrastructurilor și crearea unui sistem de transport multi-modal de-a lungul râului, 
prezervarea și îmbunătățirea calității apei Dunării, dezvoltarea ecoturismului; 
 

 Strategie Europeană a Regiunii Dunării - Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu din 
partea grupului ALDE – Prin această moțiune se doreşte susținerea Rețelei de Transport 
Trans-European (TEN-T), Dunărea reprezentând un coridor de transport pan-european. De 
asemenea, iniţiatorii moţiunii promovează ideea unui puternic ”Brand Dunărean” având 
scopul de a încuraja turismul - instrument important de promovare a creșterii economice în 
regiune. 

 
 

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 67.50% (poziţia 696-711 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 96.31 % (poziţia 313- 314  din 736 MPE). 

 

  

Cristian Silviu BUșOI 

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 

 

Membru : 

 Comisia pentru piață internă și protecția consumatorilor 

 Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru bugete 

 Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

 

Website: www.cristibusoi.ro – site-ul este actualizat și bidirecțional; 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 1 (poziţia 22 – 76 din 736 MPE); 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 1 (poziţia 21 – 102 din 736 MPE); 

Rapoarte amendate: 5 (poziţia 160 - 220 din 736 MPE);  

Interpelări:  6 (poziţia 268 - 299 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 15 (poziţia din 164 - 183 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Cristian Silviu Buşoi pe 5 voturi de interes general 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 
Domnul europarlamentar Cristian Silviu Bușoi a fost 
absent la acest vot. 
 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Domnul europarlamentar Cristian Silviu Bușoi a fost 
absent de la acest vot. 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Domnul eurodeputat Cristian Bușoi a votat 
împotriva acestui amendament care stipulează că 
finanţarea unor noi activităţi pentru crearea de noi 
locuri de muncă nu ar trebui să pericliteze 
programele deja existente. Poziția sa a fost 
conformă cu cea a grupului politic ALDE. 

 

 Mediile fără fum de tutun –Paragraful 9, partea a2a 
Domnul europarlamentar Cristian Silviu Bușoi a fost 
absent de la acest vot. 

 

 

 

 

 

Poziţia Norica Nicolai:  împotriva amendamentului 

Poziția ALDE: împotriva amendamentului 

 

Poziţia Cristian Bușoi:   

Poziția ALDE:  

 

Poziţia Cristian Bușoi:   

 

 

Poziţia Cristian Bușoi:  

 

 

 

Poziţia Cristian Bușoi:   
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 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
Cristian Silviu Bușoi a votat în favoarea acestei 
rezoluții, susținând libertatea de informare fără 
imixtiuni din partea autorităților și criticând, 
totodată, presiunile și intimidările exercitate de 
către autoritățile guvernamentale italiene 
împotriva unor publicații naţionale și europene. 

Prin acest vot domnul Cristian Bușoi a respectat poziția grupului politic ALDE față de această 
rezoluție. 
 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
 http://www.votewatch.eu 
 
 
Rapoarte redactate: 

 Proiect de raport referitor la SOLVIT –  acest raport subliniază faptul că problemele 
legate de punerea în aplicare a normelor privind piaţa internă sunt adesea detectate cu 
ajutorul reţelei SOLVIT (reţea care oferă soluţii informale problemelor care pot apărea 
din cauza implementării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă). Raportul 
invită statele membre să recurgă la toate mijloacele disponibile pentru finanţarea 
suplimentării personalului, inclusiv la modalităţile alternative de finanţare, având în 
vedere numărul crescut de solicitări cu care s-a confruntat în ultimul timp reţeaua 
SOLVIT. O altă axă a acestui raport este promovarea reţelei SOLVIT, ţinând cont de faptul 
că apelând la aceasta IMM-urile pot economisi sume importante pe care pot să le 
investească în alte domenii generatoare de creştere economică. În ceea ce priveşte 
consumatorii individuali, SOLVIT le oferă avantajul evitării procedurilor judiciare lungi şi 
costisitoare.     

 
 
 
Raportor de opinie: 

 Proiect de aviz referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg 
referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă, a Directivei 2001/83/CE de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; 
 

 Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, 
Secțiunea III – Comisia. 

 
De asemenea, domnul Cristian Bușoi a fost/este raportor din umbră al grupului ALDE pe o serie de 
rapoarte, precum: 

 Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor 
condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie; 

 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului prinvind introducerea 
pe piață și utilizarea produselor biocide; 

 Descărcarea 2008: bugetul general al UE, secţiunea III, Comisia; 

 Bugetul Uniunii Europene 2011: toate secţiunile; 

 Guvernarea internetului: etapele următoare; 

 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului; 

Poziţia Cristian Bușoi:   

Poziția ALDE:  
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 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire 
a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în ceea ce privește informarea publicului larg 
în privința medicamentelor de uz uman care se eliberează pe bază de prescripții medicale. 
 

 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Proiect de raport Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate 
transplantului - Cristian Buşoi  a propus ca toate părţile interesate să fie consultate în 
toate cazurile în care se examinează măsuri de punere în aplicare ce aduc atingere 
protecţiei şi siguranţei datelor; 
 

 Amendamentele aduse proiectului  de aviz referitor la Raportul privind politica în 
domeniul concurenței pe anul 2008 de către domnul Cristian Buşoi subliniază 
necesitatea de a stimula concurenţa în sectorul farmaceutic. Aceasta se poate realiza 
prin adoptarea de măsuri adecvate privind combaterea acelor practici ale 
întreprinderilor farmaceutice care pot avea drept rezultat întârzierea sau blocarea 
intrării pe piaţă a produselor generice; 

 

 Aviz referitor la Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008 – Cristian 
Bușoi a urmărit obţinerea compensării victimelor încălcării regulilor antitrust UE. 

 
Principalele teme abordate în interpelări şi discursuri de către domnul europarlamentar Cristian 
Buşoi: 

 Sistem european de promovare a surselor regenerabile de energie - Cristian Buşoi a 
interpelat Comisia Europeană în ceea ce priveşte solicitarea de ajutor de stat din partea 
autorităţilor române pentru Legea 220/27 octombrie 2008, care vizează promovarea 
surselor regenerabile de energie, lege care nu este aplicabilă din cauza lipsei legislaţiei 
secundare; 
 

 Revizuirea Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii – Cristian Buşoi a 
adresat o întrebare Comisei Europene cu privire la revizuirea Directivei privind pachetele 
de servicii pentru călători. Eurodeputatul a considerat necesară întrebarea deoarece 
există consumatori care se plâng de problemele pe care le întâmpină când închiriază 
mașini de la anumite companii, de faptul că hotelurile nu corespund descrierilor sau de 
faptul că societățile intră în faliment fără a furniza informații cu privire la acest lucru 
consumatorilor; 
 

 A doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii – domnul eurodeputat a 
evidenţiat necesitatea unei legislaţii europene în domeniul integrării romilor. Cristian 
Buşoi a recomandat ca accentul să fie pus pe politici educaţionale şi de ocupare a forţei 
de muncă pentru o mai eficientă integrare, punctând necesitatea ca fondurile structurale 
şi de pre-aderare să fie folosite în acest sens; 

 

 Programarea în comun a activităţilor de cercetare destinate combaterii bolilor 
neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer – eurodeputatul a evidenţiat faptul că 
proiectul-pilot de programare în comun a activităţilor de cercetare are avantajul de a 
combina eforturile statelor membre pentru finanţarea cercetării, conducând la o 
utilizare mai raţională a fondurilor destinate acestui domeniu. De asemenea, 
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colaborarea pe baza de reţele formate din centrele de cercetare naţionale şi exploatarea 
în comun a infrastructurii necesare este cu atât mai utilă cu cât nu toate statele membre 
dispun de resursele necesare întreprinderii activităților de cercetare pe cont propriu, în 
ciuda numărului mare de cazuri de boli neurodegenerative cu care se confruntă; 

 
 

 Aspectele instituţionale ale înfiinţării Serviciului European pentru Acţiune Externă - 
Înfiinţarea unui Serviciu european pentru acţiunea externă: stadiul negocierilor cu 
statele membre – din punctul de vedere al domnului Cristian Buşoi,  crearea Serviciului 
European pentru Acţiunea Externă este necesară pentru îmbunătăţirea eficacităţii 
acţiunii externe a UE. Acest serviciu are ca scop crearea unei politici externe cât mai 
coerente şi creşterea vizibilităţii UE pe plan internaţional. În cadrul discursului, 
eurodeputatul a propus înfiinţarea de „ambasade ale UE” prin fuziunea dintre delegaţiile 
Comisiei în ţările terţe, birourile de legătură ale Consiliului şi birourile reprezentanţilor 
speciali ai UE. 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 69,23% (poziţia 690 - 706 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 92,80% (poziţia  554 din 736 MPE). 

  

Norica NICOLAI  

 

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 

Vicepreședintă: 

 Subcomisia pentru securitate și apărare 

 

Membru : 

 Comisia pentru afaceri externe 

 Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO 

 

Website: http://www.noricanicolai.ro/-site-ul este actualizat, unidirecțional 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 4 (poziţia 221 - 298 din 736 MPE); 

Interpelări: 2 (poziţia 454 - 534 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 4 (poziţia 514 - 565 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 1 (poziţia 370 - 476 din 736 MPE). 

 

 

 

http://www.noricanicolai.ro/-site-ul
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VOTURI 

Comportamentul la vot al doamnei Norica Nicolai pe 5 voturi de interes general 

 
 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

Doamna Norica Nicolai a votat în favoarea acestei 
părţi din paragraf, considerând că femeile ar trebui 
să beneficieze de acces facil la contracepţie şi la 
avort. Prin acest vot, doamna eurodeputat Norica 
Nicolai a urmat linia grupului politic ALDE. 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Norica Nicolai a votat împotriva amendamentului 
considerând că obiectivul explicit al negocierilor 
dintre UE și Turcia este acela ca Turcia să devină 
membru al Uniunii. În cadrul acestui vot, doamna 
Norica Nicolai a respectat linia de vot a grupului 
politic ALDE. 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  
 
Doamna europarlamentar Norica Nicolai nu a votat 
acest amendament. 
 

 

 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
 Norica Nicolai a votat în favoarea acestei părţi a 
paragrafului 9,  considerând necesară eliminarea, 
până în 2010, asubvențiilor directe legate de 
producție acordate cultivării tutunului. Doamna 
Norica Nicolai a respectat linia de vot a grupului 
politic ALDE. 

 
 
 
 

Poziţia Norica Nicolai:   

Poziția ALDE:  

 

Poziţia Norica Nicolai:   

Poziția ALDE:  

 

Poziţia Norica Nicolai:   

Poziția ALDE:  

 

 

Poziţia Norica Nicolai:   
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 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană 
Europarlamentara Norica Nicolai a votat în favoarea 
acestei rezoluții, susținând libertatea de informare 
fără imixtiuni din partea autorităților și criticând, 
totodată, presiunile și intimidările exercitate de 
către autoritățile guvernamentale italiene împotriva 
unor publicații naţionale și europene. Doamna 

Norica Nicolai a respectat prin acest vot poziția grupului politic ALDE față de această rezoluție. 
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  
 

Rapoarte: 
 
Doamna Norica Nicolai a devenit raportor de fond al Parlamentului European pe raportul privind 
Acordul de parteneriat EU-Turkmenistan – protocolul de adeziune a României și Bulgariei, raport 
aflat în curs de elaborare.  
 
De asemenea, doamna Nicolai a fost /este raportor din umbră al grupului ALDE pe următoarele 
rapoarte: 

 Contribuția politicilor UE privind egalitatea de gen la combaterea criminalității juvenile; 

 Bugetul pe anul 2011, Secțiunea III – Comisia Europeană; 

 Strategia UE pentru Caucazul de Sud; 

 Raportul de țară privind Macedonia – 2009. 
 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele aduse Proiectului de Raport privind implementarea Strategiei 
Europene de Securitate și a Politicii Comune de Securitate și Apărare, Norica Nicolai adaugă 
în textul proiectului clauza asistării unui stat membru în cazul unei agresări armate 
teritoriale. Totodată, Norica Nicolai accentuează necesitatea unei sinergii pentru o 
cooperare eficientă militaro-civilă și posibilitatea ca personalul militar al UE și SitCen (Centrul 
pentru Situații Comune) să fie încorporat în cadrul noului Directorat al Managementului 
Crizelor și Planificării. Eurodeputata subliniază importanța asigurării unei mai bune securități 
și protecții pentru navele comerciale și de pescuit ale UE, precum și a unei mai bune 
cooperării și coordonări în lupta împotriva pirateriei și a crimei organizate; 
 

 Doamna europarlamentar Norica Nicolai, prin amendamentele sale la Proiectul de Moțiune 
pentru Rezoluție privind raportul de progres pe 2009 al Turciei, a adus completări care 
vizează îngrijorarea față de progresul insuficient realizat de către Turcia în lupta împotriva 
rețelelor criminale care se ocupă cu traficul de droguri și de persoane. În cadrul acestui 
document, Norica Nicolai a recomandat stabilirea unor măsuri adecvate pentru eliminarea 
traficului de persoane și pentru protejarea victimelor salvate din astfel de rețele; 

 

 Amendamentele aduse de Norica Nicolai la Proiectul de moțiune pentru rezoluție privind 
raportul de progres pe 2009 al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei fac referire la: 
importanța oferirii de șanse egale la angajare femeilor și bărbaților, la efectele pozitive ale 
întâlnirilor dintre premierii Greciei, Albaniei si fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, prin 

Poziţia Norica Nicolai:   

Poziția ALDE:  

 

http://www.votewatch.eu/
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abordarea problemelor de mediu și a cooperării transfrontaliere pentru protejarea și 
dezvoltarea regiunii Parcului Național Prespes; 
 

 Doamna Norica Nicolai, prin amendamentele aduse Proiectului de aviz privind aspectele 
instituționale ale înființării Serviciului European de Acțiune Externă,  a subliniat faptul că 
Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să ajute la coordonarea între birourile 
Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, cel al 
Președintelui Consiliului European, cel al Președintelui Comisiei și cele ale şefilor de stat și de 
guvern ale președinției rotative, cu scopul de a asigura răspunsuri unitare și coezive în orice 
situație în materie de politică externă. 

 
 
Principalele teme abordate în discursuri și interpelări de doamna europarlamentar Norica Nicolai: 

 Procentul de angajare a personalului de cetățenie română în cadrul instituțiilor UE - Cum 
poate Comisia să explice rata scăzută de absorbție a personalului de cetățenie română în 
cadrul structurilor Uniunii, care ar putea fi explicațiile pentru această rată scăzută și cum va 
soluționa Comisia această problemă. Întrebarea a fost adresată în scris Comisiei de către 
doamna Norica Nicolai; 

 

 Strategia europeană pentru regiunea Dunării - Întrebarea adresată Comisiei are în vedere 
situația actuală a elaborării Strategiei UE pentru regiunea Dunării, prioritățile ei, principalele 
criterii pentru selectarea proiectelor care vor fi incluse în planul de acțiune și calendarul 
acțiunilor relevante; 

 

 Raportul anual 2008 privind PESC - Punerea în aplicare a Strategiei Europene de Securitate 
și a Politicii de Securitate și Apărare Comună - Tratatul de neproliferare - În cadrul acestei 
dezbateri, Norica Nicolai susţine că Serviciul European pentru Acţiune Externă (SEAE), ar 
trebui să reprezinte proporţional expertiza statelor membre. Scopul SEA este de a ajuta 
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate în menţinerea 
relaţiilor externe ale Uniunii cu state terţe şi organizaţii internaţionale. Norica Nicolai a 
ridicat de asemenea, problema neutilizării grupurilor tactice de luptă care ar putea 
săimpieteze asupra imaginii politicii de securitate; 

 

 Raportul de țară privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia pentru 2009 - Doamna 
europarlamentar Norica Nicolai și-a exprimat prin acest discurs susținerea pentru începerea 
negocierilor dintre UE şi Macedonia; având în vedere rezultatele exit-pollurilor și ale 
sondajelor de opinie din Macedonia această țară este una dintre cele mai euro-optimiste din 
zonă. De asemenea, Norica Nicolai a îndemnat Grecia să facă demersurile pentru ca 
diferendul legat de numele Macedoniei să nu constituie un impediment pentru aderarea 
acestei țări la U.E. 

 

 Egalitatea între femei și bărbați în UE - Norica Nicolai consideră că înlăturarea 
stereotipurilor de gen se poate face doar prin educație, încă din copilărie. 

 
 

  
Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Gradul de compatibilitate al membrilor delegaţiei UDMR20 cu reprezentanţii grupării FIDESZ21 din 
PPE, respectiv cu membrii delegaţiei PD-L din PPE 

În cadrul acestei secţiuni am analizat gradul de compatibilitate al fiecărui eurodeputat UDMR cu 
liderul delegației PD-L din PPE (Marian - Jean Marinescu), respectiv cu liderul delegației FIDESZ din 
PPE (Pál Schmitt), luându-se în calcul comportamentul la vot. Astfel, am dorit să observăm dacă 
europarlamentarii UDMR sunt mai apropiaţi de reprezentanţii PD-L din Parlamentul European sau 
din contră, de reprezentanţii FIDESZ în legislativul european. 

Gradul de compatibilitate al lui Csaba Sógor faţă de Jean Marinescu şi Pál Schmitt 

 

Așa cum reiese din grafic, comportamentul la vot al europarlamentarului Csaba Sógor se apropie 
mult mai mult de cel al liderului FIDESZ decât de cel al liderului PD-L pe anumite domenii politice22. 
Astfel, pe domeniile Agricultură, Mediu şi sănătate publică, Politică externă şi de securitate Csaba 
Sógor a avut poziționări mai apropiate de Pal Schmitt decât de Marian-Jean Marinescu. În domeniul 
Egalitate de gen discrepanţa este încă și mai evidentă, domnul eurodeputat votând întotdeauna 
asemenea lui Pál Schmitt (compatibilitate de 100%), în timp ce opţiunea sa de vot a fost în doar 
58,33% din cazuri identică cu a lui Marian - Jean Marinescu. 

Pe de altă parte, tiparul de vot al lui Csaba Sógor a fost mai apropiat de cel al liderului PD-L din 
Parlamentul European pe domeniul politic Dezvoltare internațională23. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Uniunea Democrată Maghiară din România 
21 Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt 
22 Au fost luate în considerare doar domeniile politice unde există voturi pentru mandatul 2009-2014 al Parlamentului European, iar dintre 

acestea au fost eliminate domeniile unde gradul de potrivire era 100% în relaţie cu ambii eurodeputaţi.  
23 Csaba Sógor a votat în proporţie de 87.5% similar cu Marian – Jean Marinescu şi în proporţie de 80% cu Pál Schmitt 
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Gradul de apropiere al lui László Tőkés faţă de Jean Marinescu si Pal Schmitt 

 

Domnul europarlamentar László Tőkés a dovedit a avea opţiuni de vot mult mai apropiate de cele 
ale liderului FIDESZ, Pál Schmitt, pentru toate domeniile politice. Cea mai accentuată discrepanţă se 
constată pentru domeniul Mediu şi sănătate publică24, diferența fiind ceva mai mică pe domeniul 
Politică externă şi de securitate comună25. 

Gradul de apropiere al lui Iuliu Winkler faţă de Marian - Jean Marinescu si Pál Schmitt 

 

Eurodeputatul Iuliu Winkler se situează mai aproape de opţiunile de vot ale lui Marian-Jean 
Marinescu decât colegii săi din UDMR. Astfel, acesta a votat într-o proporţie mai mare asemenea 
liderului PD-L pentru domeniile politice Agricultură, Dezvoltare internațională, Mediu și sănătate 

                                                           
24 László Tőkés a votat în proporţie de 64% similar cu Marian – Jean Marinescu şi în proporţie de 90.63% cu Pál Schmitt 
25 László Tőkés a votat în proporţie de 92.86% similar cu Marian – Jean Marinescu şi în proporţie de 100% cu Pál Schmitt 
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publică. Domeniile Egalitate de gen26 şi Politică externă şi de securitate comună27 relevă însă o 
apropiere mai mare a domnului Iuliu Winkler de tiparul de vot al liderului FIDESZ. 

 

 

În concluzie, gradul de compatibilitate al membrilor delegaţiei UDMR este mai ridicat în ceea ce 
priveşte reprezentanţii delegaţiei FIDESZ din PPE decât membrii delegaţiei PD-L din PPE. 

László Tőkés înregistrează cea mai mare distanţare faţă de opţiunile la vot ale liderului delegaţiei PD-
L, Marian-Jean Marinescu, în timp ce eurodeputatul Iuliu Winkler se apropie mai mult de 
comportamentul de vot al lui Marian-Jean Marinescu. 

 

 

                                                           
26 Iuliu Winkler a votat în proporţie de 91.67% similar cu Marian – Jean Marinescu şi în proporţie de 100% cu Pál Schmitt 
27 Iuliu Winkler a votat în proporţie de 95.35% similar cu Marian – Jean Marinescu şi în proporţie de 100% cu Pál Schmitt 
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Prezenţa în plen: 100% (poziţia 1 - 87 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 97,51% (poziţia 180 din 736 MPE). 

 

  

 

Csaba SÓGOR 
 

 

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

Membru : 

 Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud - Est și cu 

Asociația Națiunilor din Asia de Sud - Est ( ASEAN) 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 Delegația pentru relațiile cu Japonia 

 

Website: www.sogorcsaba.eu - site-ul este actualizat şi unidirecțional; 

 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 3 (poziția 299 - 409 din 736 MPE); 

Interpelări: 0; 

Discursuri în plen: 26 (poziţia 77 – 80 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 6 (poziția 117 - 142 din 738 MPE); 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.sogorcsaba.eu/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Csaba Sógor pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul Csaba Sógor a votat împotriva acestei părţi 
din paragraf, care menţionează că femeile ar trebui 
să beneficieze de acces facil la contracepţie şi la 
avort. Csaba Sógor a respectat linia politică a 
grupului PPE. 
 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 
Europarlamentarul Csaba Sógor a votat împotriva 
amendamentului prin care se prevede explicit că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este acela 
ca Turcia să devină membru al Uniunii. Csaba SÓGOR 
a votat în concordanţă cu linia politică a grupului PPE. 

 
 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Domnul Csaba Sógor a votat împotriva acestui 
amendament care stipula că finanţarea unor noi 
activităţi în vederea creării de noi locuri de muncă nu 
ar trebui să pericliteze programele deja existente. 
Opţiunea sa de vot în ceea ce privește acest 
amendament a fost conformă cu cea a grupului politic 
PPE. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziţia Csaba Sógor:  

Poziția PPE:  

 

Poziţia Csaba Sógor:  

Poziția PPE:  

 

Poziţia Csaba Sógor:  

Poziția PPE:  
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 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 
Domnul Csaba Sógor a votat împotriva acestei părţi a 
paragrafului 9,  care viza eliminarea, până în 2010, a 
subvențiilor directe legate de producție acordate 
cultivării tutunului. Csaba SÓGOR a respectat linia 
grupului politic PPE.  
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Domnul europarlamentar Csaba Sógor a votat 
împotriva acestei rezoluții prin care era susținută 
libertatea de informare fără imixtiuni din partea 
autorităților și prin care erau criticate, totodată, 
presiunile și intimidările exercitate de către 
autoritățile guvernamentale italiene împotriva unor 

publicații naţionale și europene. Prin acest vot a respectat linia grupului politic PPE, care a considerat 
că această chestiune nu este de competența Parlamentului European.                                                                                                                                                                         
 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa:  
http://ro.votewatch.eu  

Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentele aduse Raportului privind propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care 
desfășoară activități mobile de transport rutier, eurodeputatul a subliniat faptul că 
regulamentul privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere se aplică tuturor conducătorilor auto, lucrătorilor mobili și 
conducătorilor auto independenți. De asemenea, domnul Sógor propune extinderea aplicării 
dispozițiilor și asupra conducătorilor de vehicule sub 3,5 tone utilizate în scopuri 
profesionale, în vederea creșterii siguranței rutiere; 

 Amendamentele aduse de către eurodeputatul Csaba Sógor Moțiunii de rezoluție privind o 
zonă de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor - Programul Stockholm 
introduc în document necesitatea protejării minorităților naționale sau etnice, a grupurilor 
lingvistice, religioase, de acțiuni precum discriminarea, xenofobia. Din această raţiune 
solicită Comisiei Europene să creeze un set clar de criterii și obiective de atins pentru țările 
care fac parte din Parteneriatul Estic și pentru Rusia în scopul dezvoltării unei zone de 
circulație în care vizele nu sunt necesare. 

 
 
Principalele teme abordate în cadrul discursurilor în plen de domnul europarlamentar Csaba Sógor: 

 Respectarea drepturilor omului și ale minorităților naționale –  Domnul Csaba Sógor a 
accentuat importanța respectării drepturilor omului și în special pe cele ale minorităților 
naționale. Oferind exemple diferite țări și situații de încălcare a drepturilor minorităților, 
domnul Csaba SÓGOR a motivat necesitatea ca Uniunea Europeană să se implice mai activ în 
promovarea drepturilor minorităților naționale, propunând chiar adoptarea unei legi cadru a 
minorităților la nivelul Uniunii Europene; 
 

 Dezvoltarea Inițiativei cetățenești europene în temeiul articolului 11, alineatul (4) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană – În cadrul unui discurs, domnul eurodeputat a 

Poziţia Csaba Sógor:  

Poziția PPE:  

Poziţia Csaba Sógor:  

Poziția PPE:  
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subliniat rolul important pe care îl poate avea inițiativa cetățenească în reducerea deficitului 
democratic al UE și pentru crearea unei opinii publice europene; 
 

 Situația din Tibet – europarlamentarul Csaba Sógor a condamnat intervențiile autorităților 
chineze în Tibet și și-a declarat sprijinul pentru dreptul la manifestații pașnice al populației 
din Tibet; 
 

 Relansarea economiei în statele membre ale Uniunii Europene în țări din Europa Centrală 
și de Est – domnul Csaba Sógor a susținut în cadrul unei discurs că sistemul Uniunii Europene 
are nevoie de o schimbare, deoarece nu trebuie sprijinită doar economia ci şi valorile 
europene. Spre exemplu, nu ar trebui susţinute legi lingvistice într-o Europă a 
multilingvismului, iar vina colectivă nu ar trebui introdusă într-un tratat al Uniunii Europene; 
 

 Apărarea principiului subsidiarității - Expunerea simbolurilor religioase și culturale în locuri 
publice – Csaba Sógor a subliniat faptul că nu este împotriva prezenței crucifixelor în spațiile 
publice, nesimțindu-se deranjat de afișarea lor în public. De asemenea, acesta a punctat ca 
relevantă pentru dezbatere, din punctul său de vedere, cauza care a condus la contestarea 
prezenței simbolurilor religioase; 
 

  Acordare de asistență macrofinanciară Armeniei, Georgiei, Serbiei, Bosniei și Herțegovinei 
-  în calitate de adjunct al raportorului, domnul Csaba Sógor a prezentat raportul Comisiei 
pentru Comerț Internațional privind asistența macrofinanciară pentru cazul Bosniei și 
Herțegovinei. În cadrul acestui raport, Comisia pentru Comerț Internațional susține 
adoptarea propunerii din partea Comisiei Europene, de acordare a asistenței 
macrofinanciare de până la 100 de milioane de euro pentru Bosnia și Herțegovina. De 
asemenea, Csaba Sógor a susținut în numele PPE acordarea imediată a asistenței 
macrofinanciare celor patru state care întâmpină dificultăți financiare: Armenia, Georgia, 
Serbia, Bosnia și Herțegovina. 

Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Moțiune comună pentru rezoluție referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților 
creștine – europarlamentarul subliniază prin această rezoluție faptul că libertatea de gândire, 
de conștiință și libertatea religioasă constituie unul din drepturile fundamentale ale omului, 
garantate de instrumente juridice internaționale, condamnând cu fermitate toate formele de 
violență, discriminare și intoleranță bazate pe criterii religioase sau confesionale îndreptate 
împotriva credincioșilor, a apostaților și a necredincioșilor. De asemenea, Csaba Sógor 
îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii, 
a radicalizării violente și a extremismului; 

 

 Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării -  prin această moțiune se urmărește susținerea 
dezvoltării economice și sociale a regiunii Dunării. În acest sens este evidențiată nevoia unei 
mai bune accesări a fondurilor europene existente. Semnatarii moțiunii urmăresc exploatarea 
potențialului socio-economic al regiunii, dar și potențialul utilizării acesteia ca sursă de 
bioenergie, potențialul eco-turistic și adoptarea unor măsuri de protejare a mediului în 
regiunea Dunării. Prin textul moţiunii se propune elaborarea unui Plan de Acțiune care să 
includă elemente legate de protecția mediului, îmbunătățirea tuturor infrastructurilor și 
crearea unui sistem de transport multi-modal de-a lungul râului, prezervarea și îmbunătățirea 
calității apei Dunării, dezvoltarea ecoturismului; 

 

     Moțiune pentru rezoluție referitoare la drepturile minorităților și aplicarea pedepsei cu 
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moartea – reiterează faptul că UE se opune pedepsei cu moartea în toate circumstanțele și 
susține că abolirea pedepsei cu moartea contribuie la creșterea demnității umane și la 
dezvoltarea drepturilor omului; 

     Moțiune comună de rezoluție referitoare la legea lituaniană privind protecția minorilor 
împotriva efectelor dăunătoare ale informațiilor publice – Rezoluția are ca temă legea 
lituaniană privind protecția minorilor împotriva efectelor dăunătoare ale informațiilor publice. 
Prin aceasta se interzice ”diseminarea pe căi directe către minori a informațiilor publice prin 
care se promovează relațiile homosexuale, bisexuale sau poligame”, deoarece acestea au „un 
efect dăunător asupra dezvoltării minorilor”. Eurodeputatul consideră că această lege are 
nevoie de o reexaminare și solicită Agenției pentru Drepturi Fundamentale să emită un aviz 
privind legea și amendamentele la aceasta în lumina tratatelor UE și a dreptului comunitar. 
Conform acestora minorii trebuie protejați, dar în același timp Uniunea trebuie să lupte 
împotriva tuturor formelor de discriminare, în special împotriva celei bazate pe orientările 
sexuale. 

 
 

 
 
 
  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 92.31% (poziţia 313-394 din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 94.15% (poziţia 483-484 din 736 MPE); 

 

  

 

 

Iuliu WINKLER 
 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 

Membru : 

 Comisia pentru Comerţ Internaţional 

 Delegația pentru Relaţiile cu India 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru Dezvoltare Regională 

 Comisia Specială pentru Criza Financiară, Economică şi Socială 

 Delegația la Comisia Parlamentară Mixta UE-Chile 

 Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-America Latină 

 

Website: http://www.iuliuwinkler.ro  - site-ul este actualizat, unidirecţional 

     

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 1 (Poziția 22-76 din 736 MPE); 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 1 (Poziția 498-617 din 736 MPE); 

Interpelări: 1 (Poziţia 535-615 din 736 MPE); 

Discursuri în plen: 8 (Poziţia 318-361 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 1 (poziţia 370-476 din 736 MPE). 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Iuliu WINKLER pe 5 voturi de interes general 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul eurodeputat Iuliu Winkler a votat în 
favoarea acestei părţi din paragraf, care menţionează 
că femeile ar trebui să beneficieze de acces facil la 
contracepţie şi la avort. Iuliu Winkler a votat diferit 
față de linia politică a grupului PPE. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 

Iuliu Winkler nu a votat în cadrul votului pentru acest 
amendament.  

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

Eurodeputatul Iuliu Winkler nu a votat în cazul 
acestui amendament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia Iuliu Winkler:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Iuliu Winkler:   

 

Poziţia Iuliu Winkler:   
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 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 
Domnul Iuliu Winkler a votat în favoarea acestei părţi a 

paragrafului 9,  care viza eliminarea, până în 2010, a 
subvențiilor directe legate de producție acordate 
cultivării tutunului. Iuliu Winkler a votat diferit față de 
linia grupului PPE.  
 
 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Iuliu Winkler a votat împotriva ”Rezoluției privind 
Libertatea informațiilor în Italia și în alte state membre 
din Uniunea Europeană” considerând că această 
chestiune nu este de competența Parlamentului 
European. Poziţia domnului Winkler a respectat linia 
politică a grupului PPE. 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  
 

Rapoarte redactate: 

 Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind furnizarea de asistență 
macro-financiară Bosniei şi Herţegovinei - Propunerea vizează acordarea de către Comisia 
Europeană a unui împrumut de până la 100 milioane euro Bosniei şi Herţegovinei, sumă pe 
care Comisia ar trebui să o procure la rândul ei printr-un împrumut de pe pieţele de capital 
sau de la instituţii financiare. Această asistenţă macro-financiară acordată Bosniei şi 
Herţegovinei are scopul de a susţine stabilizarea economică a acestui stat şi de a-i finanţa 
balanţa de plăţi externe. Iuliu Winkler –raportor - aprobă această propunere a Comisiei şi 
cere Consiliului Uniunii Europene să consulte Parlamentul din nou în cazul în care 
intenţionează să amendeze propunerea Comisiei în mod substanţial.  

 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul 15 propus în cadrul Raportului privind Strategia Uniunii Europene 
pentru Caucazul de Sud domnul Iuliu Winkler a recomandat Comisiei Europene acordarea de 
asistenţă tehnică Azerbaidjianului în scopul aderării acestuia la Organizaţia Mondială a 
Comerţului. Prin amendamentul 18 adus aceluiaşi raport  europarlamentarul Winkler 
propune ca, pentru a răspunde cererii mediului de afaceri şi investitorilor, Comisia 
Europeană să sprijine fortificarea sistemului financiar şi bancar din statele din Caucazul de 
Sud, cu ajutorul unor mecanisme de asistenţă adecvate. 

 
Principalele teme abordate în cadrul discursurilor în plen: 

 Situaţia economică şi financiară din Republica Moldova - Domnul Iuliu Winkler a salutat 
decizia începerii de negocieri pentru semnarea unui nou acord al Uniunii Europene cu 
Republica Moldova. Totodată, domnul europarlamentar Winkler consideră că Uniunea 
Europeană ar trebui să intensifice relațiile economice și comerciale cu Republica Moldova; 
 

Poziţia Iuliu Winkler:   

Poziția PPE:  

 

Poziţia Iuliu Winkler:  

Poziţia PPE:  
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 Relansarea economică în statele membre ale UE din Europea Centrală şi de Est - Domnul 
europarlamentar Winkler consideră că statele membre ale Uniunii Europene care nu au avut 
acces la instrumentele conţinute în Planul European de Recuperare Economică şi care nu fac 
parte din zona euro au resimţit mai mult efectele crizei economice globale decât restul 
statelor. Măsurile ce trebuie luate, în opinia domnului Winkler, pentru ieşirea din criză a 
noilor state membre, sunt asigurarea accesului egal la un plan economic de recuperare şi 
condiţii mai flexibile în ceea ce priveşte aderarea la zona euro; 

 

 Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării - Domnul europarlamentar Winkler consideră 
că, pe lângă aspectele economice, de mediu, de transport şi turism discutate în cazul 
Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării, trebuie subliniată şi importanţa politică a 
acesteia: apropierea statelor terţe, precum Serbia şi Ucraina, de Uniunea Europeană.  

 
 
Principalele teme abordate prin semnarea moțiunilor pentru rezoluții: 

 Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării - prin această moțiune se urmărește 
susținerea dezvoltării economice și sociale a regiunii Dunării. În acest sens este evidențiată 
nevoia accesării mai rapide a fondurilor europene existente. Semnatarii moțiunii urmăresc 
exploatarea potențialului socio-economic al regiunii, dar și potențialul utilizării acesteia ca 
sursă de bioenergie, potențialul eco-turistic și adoptarea unor măsuri de protejare a 
mediului în regiunea Dunării. Prin textul moţiunii se propune elaborarea unui Plan de 
Acțiune care sa includă elemente legate de protecția mediului, îmbunătățirea infrastructurii 
și crearea unui sistem de transport multi-modal de-a lungul râului, prezervarea și 
îmbunătățirea calității apei Dunării, dezvoltarea ecoturismului. 
 

 

 

 
  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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 László TŐKÉS 

 

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)  

Membru: 

 Comisia pentru cultură şi educaţie  

 Subcomisia pentru drepturile omului 

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

Muntenegru şi Kosovo 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru afaceri externe 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii 

 

Website: http://www.tokeslaszlo.ro/ro/  

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate: 0; 

Opinii: 0; 

Rapoarte amendate: 0; 

Interpelări:  1 (poziţia 535 – 615 din 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 9 (poziţia 282 – 317 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii:  6 (poziţia 117 – 142 din 736 MPE).  

Prezenţa în plen: 76.92% (poziţia 643 - 657din 736 MPE); 

Loialitatea faţă de grupul politic european: 92.42% (poziţia 560 din 736 MPE). 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului László Tõkés pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

László Tõkés a votat împotriva acestei părţi din paragraf, care 
menţionează că femeile ar trebui să beneficieze de acces facil 
la contracepţie şi la avort. Votul domnului László Tõkés a 
respectat linia politică a grupului PPE. 

 

 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Domnul europarlamentar László Tõkés a votat împotriva 
amendamentului, prin care se prevede explicit că obiectivul 
negocierilor dintre UE și Turcia este acela ca Turcia să devină 
membru al Uniunii.  László Tõkés a menţinut linia politică a 
grupului PPE. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 
Europarlamentarul László Tõkés a fost absent atunci când s-a 
votat acest amendament. 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia László Tõkés:  

Potiţia PPE:  

Poziţia László Tõkés:  

Potiţia PPE:  

 

Poziţia László Tõkés:  
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 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Domnul eurodeputat László Tõkés nu a votat acest 
amendament al rezoluţiei. 
 

 

 

 

 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  
 László Tõkés a votat împotriva acestei rezoluții, în conformitate 
cu linia politică a grupului PPE, care a considerat că această 
chestiune nu este de competența Parlamentului European.  
 
 
 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa 
http://www.votewatch.eu 
 
 
Principalele teme abordate în interpelări şi în discursurile în plen de domnul eurodeputat László 
Tõkés: 

 Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianură în UE - Având în vedere 
principiul precauţiei din legislaţia europeană privind mediul şi angajamentele luate în sensul 
prevenirii şi controlului poluării, domnul eurodeputat László Tõkés a interpelat Comisia 
Europeană cu privire la interzicerea utilizării cianurii în cadrul mineritului de aur la nivelul 
Uniunii Europene; 
 

 Persecutarea minorităţilor creştine - Domnul europarlamentar şi-a exprimat indignarea cu 
privire la persecuţiile minorităţilor creştine şi fanatismul religios, având în vedere recentele 
evenimente anti-creştine din India, Bangladesh, Afganistan, Pakistan şi Turcia. 

 

Principalele teme abordate prin semnarea moţiunilor pentru rezoluţii: 

 Propunere comună de rezoluţie referitoare la încălcările drepturilor omului în China, în 
mod deosebit cazul lui Liu Xiaobo - Parlamentul European recomandă Republicii Populare 
Chineze să garanteze respectul pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi 
solicită ratificarea Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice. Eurodeputații 
consideră că drepturile omului ar trebui să constituie o parte integrală a acordului-cadru 
care se negociază cu Republica Populară Chineză; 
 

 Propunere Comună de rezoluţie referitoare la China: drepturile minorităților și aplicarea 
pedepsei cu moartea – Prin semnarea acestei propuneri de rezoluții  László Tõkés condamnă 
faptul că în China continuă să aibă loc cel mai mare număr de execuţii din lume şi îndeamnă 
guvernul chinez să adopte un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, acest lucru fiind 
considerat un pas crucial către abolirea pedepsei cu moartea; 
 

 Propunere comună de rezoluţie referitoare la edificarea democraţiei în relaţiile externe ale 
UE - Europarlamentarii solicită Comisiei Europene şi statelor membre să garanteze 
integrarea eficientă a drepturilor omului şi a edificării democraţiei în toate politicile 
europene și în configurarea Serviciului European de Acțiune Externă. De asemenea, se 

Poziţia László Tõkés:  

 

Poziţia László Tõkés:   

Potiţia PPE:   
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precizează că o strategie funcțională pentru promovarea democrației trebuie să se bazeze pe 
dialog în primul rând și pe acțiuni de consolidare a societății civile. 

 

 

 

 
 

  

  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare:  

Calificativ final:  
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Prezenţa în plen: 43.59% (poziţia 732 din 736 MPE) 

Măsura în care a votat identic cu majoritatea eurodeputaţilor din aceeaşi ţară: 53.85 % (poziţia 

691 din 736 din 736 MPE) 

 

  

Corneliu VADIM TUDOR 
 

Grupul Neafiliaţilor 

 

Membru : 

 Comisia pentru cultură și educație 

 Delegația pentru relațiile cu Elveția, Islanda și Norvegia și la 

Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru afaceri externe 

 Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

 

Website: Nu există/Nu a fost găsit 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 0; 

Interpelări: 0; 

Discursuri în plen: 4 (poziţia 566-618 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise : 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Corneliu Vadim Tudor pe 5 voturi de interes general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

 
Domnul europarlamentar Corneliu Vadim 
Tudor a fost absent în ziua acestui vot. 

 
 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 

Domnul europarlamentar Corneliu Vadim 
Tudor a fost absent în ziua acestui vot. 

 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 

Domnul europarlamentar Corneliu Vadim 
Tudor a fost absent în ziua acestui vot. 

 

 

 

 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 

 
Domnul europarlamentar Corneliu Vadim 
Tudor a fost absent în ziua acestui vot. 
 

Poziţia Corneliu Vadim Tudor:  

 

 

Poziţia Corneliu Vadim Tudor:  

 

 

Poziţia Corneliu Vadim Tudor:  

 

 

Poziţia Corneliu Vadim Tudor:  
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 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

 

Domnul europarlamentar Corneliu Vadim 
Tudor a fost absent în ziua acestui vot. 
 
 

Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa 
http://ro.votewatch.eu  
 
 
Principalele teme abordate  în cadrul discursurilor în plen de domnul europarlamentar Corneliu 
Vadim Tudor: 

 Drepturile animalelor – Domnul europarlamentar Corneliu Vadim Tudor a ținut un discurs 
prin care a atras atenția asupra cruzimii față de câinii fără stăpân în România; 
 

 Drepturile religioase – Corneliu Vadim Tudor a abordat tema profanării cimitirelor evreiești 
și a subliniat importanța apărării tuturor religiilor, la rugămintea Președintelui Organizației 
Mondiale Athra Kadisha, Marele Rabin David Schmidl; 
 

 Rezultatul referendumului din Irlanda – domnul eurodeputat Corneliu Vadim Tudor a adus 
în discuție criza politică, socială și economică din România, atrăgând atenția asupra 
mecanismelor de fraudă utilizate în România, în campania electorală, conform opiniei 
domniei sale: sondaje de opinie manipulate, turism electoral, liste suplimentare, anularea 
voturilor, mituirea cetățenilor săraci. 

 

 

 

 
  

Poziţia Corneliu Vadim Tudor:  

 

 

Consecvenţă:  

Consistenţă:  

Comunicare: - 

Calificativ final:  

http://ro.votewatch.eu/
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Prezenţa în plen: 25.64% (poziţia  736 din 736 MPE); 

Măsura în care a votat identic cu majoritatea eurodeputaţilor din aceeaşi ţară: 92.31% 

(poziţia 110 din 736 MPE); 

 

  

 

George BECALI 

 

Membru neafiliat 

 

Membru : 

 Comisia pentru Comerţ Internaţional 

 Delegația la Comisia de Cooperare Parlamentară UE-Armenia, 

UE-Azerbaidjian şi UE-Georgia 

 Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest 

 

Membru supleant: 

 Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

 

Website: www.georgebecali.ro – site-ul este neactualizat și bidirecțional 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate (ajunse în plen): 0; 

Opinii (la rapoarte ajunse în plen): 0; 

Rapoarte amendate: 1 (Poziția 498-617 din 736 MPE); 

Interpelări: 0; 

Discursuri în plen: 5 (poziţia 454-513 din 736 MPE); 

Declaraţii scrise: 0;   

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 

 

 

  

http://www.georgebecali.ro/
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului George BECALI pe 5 voturi de interes general 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană 2009 – Paragraful 38, partea a 2a 

 

Domnul eurodeputat George Becali a fost absent la 
acest vot. 

 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
 
Domnul eurodeputat George Becali a fost absent la 
acest vot. 
 
 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 

Domnul eurodeputat George Becali a fost absent la 
acest vot. 

 

 Mediile fără fum de tutun - Paragraful 9, partea a2a 

 

Domnul eurodeputat George Becali a fost absent la 
acest vot. 

 

 

 

 

Poziţia George Becali:   

 

Poziţia George Becali:   

 

Poziţia George Becali:   

 

Poziţia George Becali:   
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 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

George Becali a fost absent în ziua în care ”Rezoluția 
privind Libertatea informațiilor în Italia și în alte state 
membre din Uniunea Europeană” a fost supusă 
votului. 
 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu  
 
 
 
Principalele elemente vizate prin amendarea rapoartelor: 

 Prin amendamentul 80 propus în cadrul Raportului privind politica referitoare la calitatea 
produselor agricole, domnul George Becali a considerat că, odată ce condiţiile de securitate 
alimentară sunt îndeplinite, unui produs nu ar trebui să i se refuze accesul pe piaţă din cauza 
mărimii, formei sau înfăţişării sale.  

 
 
Principalele teme abordate în cadrul discursurilor în plen: 
 

 Proiectul european „Vocile tinerilor” - Domnul George Becali a vorbit despre proiectul 
„Vocile tinerilor” pe care acesta îl patronează, proiect în cadrul căruia tinerii pot să identifice 
şi să propună soluţii pentru problemele sociale cu care se confruntă. Cu această ocazie, 
domnul europarlamentar Becali a cerut Preşedintelui Parlamentului European şi celui al 
Comisiei Europene să acorde mai multă atenţie propunerilor tinerilor, având în vedere că 
aceştia reprezintă viitorul Europei; 
 

 Lipsa reglementării activităţilor sportive în Tratatul de la Lisabona - Domnul 
europarlametar Becali a atras atenţia asupra faptului că Tratatul de la Lisabona nu conţine 
nicio menţiune referitoare la sport, cu atât mai puţin la fotbal, o activitate cu o  mare 
influenţă culturală şi socială. De asemenea, George Becali a menţionat absenţa unui temei 
juridic pentru o politică a sportului a Uniunii Europene. În cadrul aceleiaşi intervenţii, 
domnul europarlamentar a precizat că Tratatul de la Lisabona ar trebui să specifice clar că 
activităţile şi organizarea de activităţi sportive trebuie să se desfăşoare conform regulilor 
asociaţiilor sportive, iar activităţile conexe conform regulilor şi legilor civile; 

 

 Schimbările climatice şi ţările în curs de dezvoltare în cadrul Conferinţei ONU de la 
Copenhaga privind schimbările climatice - George Becali consideră agricultura o soluţie în 
faţa schimbării climatice şi nu o cauză a acesteia şi e de părere că Politica Agricolă Comună 
este necesară pentru a dezvolta noi modele şi metode de producţie, cu scopul de a restabili 
biodiversitatea agricolă.  
 
 

 

 

 

Poziţia George Becali:  

 

Consecvenţă:  

Consistenţă:  

Comunicare: - 

Calificativ final:  

http://www.votewatch.eu/
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Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU   

 

Grupul Neafiliaţilor 

Membru: 

 Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 

 Delegaţia pentru relaţiile cu Canada 

 

Membru supleant: 

• Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană 

 

Website: Nu are/Nu a fost găsit 

 

SUMAR ACTIVITATE 

 

Voturi; 

Rapoarte redactate: 0; 

Opinii: 0; 

Rapoarte amendate: 0; 

Interpelări: 0; 

Discursuri în plen: 2 (poziţia 619– 670 din 736 membri ai Parlamentului European ); 

Discursuri în plen: 0; 

Moţiuni pentru rezoluţii: 0. 

 

 

 

 

 

Prezenţa în plen: 89.74% (poziţia 404 – 457 din 736 MPE); 

Măsura în care a votat identic cu majoritatea eurodeputaţilor din aceeaşi ţară: 78.84% (poziţia 

427 - 429 din 736 MPE). 
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VOTURI 

Comportamentul la vot al domnului Claudiu Ciprian Tănăsescu pe 5 voturi de interes general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiunea pentru rezoluție a Parlamentului European referitoare la  egalitatea între femei 
și bărbați în Uniunea Europeană 2009 - Paragraful 38, partea a 2a 

Domnul Claudiu Tănăsescu a votat în favoarea acestei 
părţi din paragraf care stipulează faptul că femeile ar 
trebui să beneficieze de acces facil la contracepţie şi la 
avort. 
 
 

 Raportul de ţară privind Turcia pentru 2009  – Amendamentul 10  
Domnul europarlamentar Claudiu Tănăsescu a votat în 
favoarea amendamentului, prin care se prevede faptul că 
obiectivul negocierilor dintre UE și Turcia este acela ca 
Turcia să devină membru al Uniunii.  
 

 

 Instrumentul european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune 
socială – Amendamentul 14  

 

Domnul europarlamentar Claudiu Tănăsescu nu a votat 
acest amendament. 

 

 

 Mediile fără fum de tutun – Paragraful 9, partea a2a 
Domnul eurodeputat Claudiu Tănăsescu a votat în 
favoarea acestei părţi din paragraf, considerând 
necesară eliminarea, până în 2010, a subvențiilor directe 
legate de producție acordate cultivării tutunului. 
 
 
 
 
 

 

Poziţia Claudiu Tănăsescu:  

Poziţia Claudiu Tănăsescu:  

 

Poziţia Claudiu Tănăsescu:  

Poziţia Claudiu Tănăsescu:   
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 Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană  

Domnul europarlamentar Claudiu Tănăsescu a votat 
împotriva acestei rezoluții, considerând că această 
chestiune nu este de competența Parlamentului European. 
 
 

 
Mai multe detalii despre voturile acestui europarlamentar se găsesc la adresa: 
http://www.votewatch.eu 
 

Principalele teme abordate în discursurile în plen de domnul eurodeputat Claudiu Ciprian 
Tănăsescu: 

 Obiectivele principale pentru Conferinţa părţilor contractante la CITES - Domnul 
europarlamentar Claudiu Ciprian Tănăsescu a adresat o întrebare Comisiei Europene dorind 
să afle dacă includerea tonului roşu în anexa 1 a Convenţei poate contrabalansa dorinţa 
anumitor instituţii internaţionale şi a unor state non-membre ale Uniunii Europene de a 
adopta o politică de stand-by; până când vor putea fi evaluate rezultatele iniţiativelor 
derulate de Comisia Internaţională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic. 

 

 

 
 
 

 

 

  

Poziţia Claudiu Tănăsescu:  

Consecvenţă:   

Consistenţă:  

Comunicare: - 

Calificativ final:  

http://www.votewatch.eu/
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Centralizator activitate europarlamentari 

Nume eurodeputat 
Partid 
naţional 

Grup 
european 

Calificativ 
consecvenţă 

Calificativ 
consistenţă 

Calificativ 
comunicare Calificativ final 

Marian Jean 
Marinescu PD-L PPE 4 4 4 

 

Adina Vălean PNL ALDE 4 3.5 4 
 

Renate Weber PNL ALDE 4 4 3.5 
 

Daciana Sârbu PSD S&D 3.5 3 4 
 

Cristian Preda PD-L PPE 3.5 3 4 
 

Adriana Ţicău PSD S&D 4 3.5 3.00 
 

Cristian Buşoi PNL ALDE 3 3.5 3.5 
 

Iuliu Winkler UDMR PPE 3.5 3 3.5 
 

Norica Nicolai PNL ALDE 3.5 3.5 3 
 

Adrian Severin PSD S&D 3.5 3.5 2.5 
 

Monica Macovei PD-L PPE 3.5 3 2.5 
 

Petru Luhan PD-L PPE 3 2.5 3.5 
 

Sebastian Bodu PD-L PPE 3 2.5 3 
 

Cătălin Ivan PSD S&D 3 2.5 2.5 
 

Corina Creţu PSD S&D 3.5 2.5 2 
 

Rareş Niculescu PD-L PPE 3.5 3.5 1 
 

Victor Boştinaru PSD S&D 3.5 2.5 2 
 

Theodor Stolojan PD-L PPE 3.5 3.5 0.5 
 

Csaba Sógor UDMR PPE 3.5 2.5 1 
 

Elena Oana 
Antonescu PD-L PPE 2.5 2 2.5 

 

Sabin Cutaş PSD S&D 3 2 2 
 

Ioan Mircea Paşcu PSD S&D 3 2.5 2 
 

Ramona Mănescu PNL ALDE 2 2 2.5 
 

Traian Ungureanu PD-L PPE 2.5 2 2 
 

Viorica Dăncilă PSD S&D 3 3 0.5 
 

Elena Băsescu PD-L PPE 2.5 2 1.5 
 

Iosif Matula PD-L PPE 2.5 2 1.5 
 

Ioan Enciu PSD S&D 2 2 1.5 
 

Lázló Tökés UDMR PPE 2.5 2 0.5 
 

Rovana Plumb PSD S&D 2 2 1 
 

Claudiu Tănăsescu PRM NI 0.5 0.5 0 
 

Corneliu Vadim 
Tudor PRM NI 0.5 0.5 0 

 

George Becali PRM NI 0.5 0.5 0 
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Concluzii și recomandări 
 
Rezoluţia Parlamentului European din 9 octombrie 2008 (raportul Leinen) menţionează că „este mai 
probabilă participarea persoanelor care deţin informaţii şi care sunt interesate de aspectele legate de 
UE, în vreme ce probabilitatea participării în rândul persoanelor mai puţin informate şi interesate 
este mai mică”. Cetăţenilor trebuie așadar să li se creeze oportunitatea politică de a participa la viaţa 
democratică a Uniunii, în cadrul căreia deciziile să fie luate în modul cel mai deschis posibil şi cât mai 
aproape cu putinţă de cetăţeni, respectând principiul pluralismului, al participării, al deschiderii şi al 
transparenţei. 

 
Studiul de față face parte din programul “Europarlamentarii la Raport” pe care Institutul European 
pentru Democrație Participativă – Qvorum l-a lansat în martie 2009 și care va consta într-o serie de 
rapoarte de monitorizare pe parcursul întregii legislaturi 2009-2014. În plus, Institutul Qvorum 
efectuează o permanentă monitorizare a activităților și voturilor din PE și emite newsletter-uri 
informative după fiecare sesiune plenară (lunar).  
 

Concluzii: 
 

 Activitatea europarlamentarilor români în actuala legislatură este nesatisfăcătoare. 
Delegația României nu a reușit încă să își fructifice al 7-lea potențial de influență pe care îl 
deține în PE, potențial calculat prin prisma numărului de deputați și al funcțiilor deținute; 
 

 Per ansamblu, membrii delegației României sunt fruntași la activități pentru care nu au 
nevoie neapărat de sprijinul politic al colegilor de grup politic european sau de parlament, 
precum luări de cuvânt (locul 4) sau declarații scrise (locul 5). În schimb, în cazul activităților 
concrete, unde sprijinul politic este o condiție esențială, precum în cazul alocării rapoartelor 
și avizelor, România se află doar la jumătatea clasamentului (locurile 15 și respectiv 13). 
Astfel, doar câțiva dintre deputații români s-au descurcat bine și la aceste din urmă capitole. 
 

 Tendințe de manipulare: există numeroase situaţii când, profitând de lipsa de informare a 
publicului din ţară, unii europarlamentari exagerează semnificativ importanţa acţiunilor lor 
în PE. Cele mai frecvente manipulări:  
 

o eurodeputaţii transmit informația conform căreia sunt raportori pe anumite 
propuneri, când în realitate sunt doar raportori virtuali sau raportori de aviz (vezi 
terminologia de la începutul acestui studiu).  
 

o europarlamentarii bombardează mass media cu informații asupra declarațiilor pe 
care le fac în PE. În realitate însă, luările de cuvânt reprezintă un instrument viabil 
numai în măsura în care sunt însoţite şi de acţiuni concrete (redactarea de rapoarte, 
avize, amendamente), altfel ele au mai degrabă caracter propagandistic și sunt 
contra-indicate.  

 

 România are cel mai scăzut grad de prezență în cadrul PE, dintre toate cele 27 de state 
membre. Eurodeputații români au pus acest fapt pe seama participării multora dinte ei la 
campania electorală pentru alegerile prezidențiale din toamna-iarna lui 2009. În opinia 
noastră, explicația este pe jumătate validă, deoarece alte state membre care au avut alegeri 
în aceasta perioadă înregistrează, de asemenea, rate de prezență scăzute (Grecia, Marea 
Britanie, Ungaria). 
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 De menționat că un alt factor al creșterii prezenței și activităților eurodeputaților români 
pare a fi constituit de mediatizarea crescândă a comportamentului lor în țară. Astfel, de la 
apariția primelor articole în mass media românească cu privire la comportamentul 
eurodeputaților români, prezența acestora a crescut de la 82% la 86%. Cu toate acestea, 
pentru a scăpa de ultimul loc în clasamentul prezenței, acest comportament trebuie 
menținut pe termen lung. 
 

 Europarlamentarii români, asemenea colegilor lor din toate statele membre, votează pe 
linia grupului politic din care fac parte (popular, socialist sau liberal), și nu se grupează în 
funcție de naționalitate.  
 

 În cadrul delegației UDMR, factorul etnie joacă însă un rol important. Astfel, eurodeputații 
Lázló Tökés si Csaba Sógor votează mai degrabă conform indicațiilor colegilor de grup din 
Ungaria (FIDESZ), decât ale colegilor de grup din România (PDL).  
 

o Lázló Tökés are o compatibilitate cu FIDESZ de 95,8%, iar cu PDL de doar 86,6%. 
o Csaba Sógor are o compatibilitate cu FIDESZ de 96,2%, iar cu PDL de doar 92,5%. 

 
În cazul lui Iuliu Winkler, analiza a reliefat faptul că opțiunile acestuia sunt mai 
echilibrate între cele două delegații, compabilitatea sa cu PDL fiind de 94,4%, iar cu 
FIDESZ de 93.9%.  

 

 Eurodeputații cu cea mai bună activitate până în acest moment sunt, în opinia noastră: 
Marian Jean Marinescu (PDL, 4p), Adina Vălean (PNL, 3,8p), Renate Weber (PNL, 3,8), 
Daciana Sârbu (PSD, 3,5p), Adriana Țicău (PSD, 3,5p), Cristian Preda (PDL, 3,5p). La polul 
opus, eurodeputații cu cea mai slabă activitate sunt: Ioan Enciu (PSD, 1,8p), Lázló Tökés 
(UDMR, 1,7p), Rovana Plumb (PSD, 1,7p), Claudiu Tănăsescu (PRM, 0,3p), Corneliu Vadim 
Tudor (PRM, 0,3p), George Becali (PRM, 0,3p).  
 

 

 
Recomandări: 
 
În opinia noastră, pentru ca interesele alegătorilor și partenerilor sociali din România să fie mai bine 
apărate în Parlamentul European de către reprezentanții aleși, este nevoie ca: 
 

 europarlamentarii să își asume cu o mai mare responsabilitate rolul de reprezentanți, prin: 
 

o  identificarea de mijloace pentru a-și crește influența în cadrul PE; 
 

o o mult mai bună comunicare și transparentizare a activităților lor, plecând de la 
premisa că se află la Bruxelles și Strasborg nu în nume propriu, ci în numele 
alegătorilor care i-au trimis acolo; 
 

 partenerii sociali din România să se informeze mai mult cu privire la legislația aflată pe 
agenda Parlamentului European, întrucât aproximativ 70% din legislația în vigoare în 
România este adoptată de acest For. Pentru a putea intra într-un dialog avizat cu 
europarlamentarii, partenerii sociali trebuie mai întâi să fie bine informați cu privire la 
propunerile legislative care le vor afecta activitatea; 
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 mass media din țară să continue să mediatizeze activitatea eurodeputaților, în același timp 
căutând să își specializeze jurnaliștii în domeniul procesului decizional european, având în 
vedere creșterea graduală a importanței instituțiilor europene în raport cu cele naționale și 
consecințele directe pe care această schimbare le are asupra vieții cotidiene a cetățenilor.  

 

 
Institutul European pentru Democraţie Participativă – QVORUM va continua monitorizarea 
activităţii pe care reprezentanţii României o desfășoară în structurile comunitare de la Bruxelles şi 
Strasbourg, punându-se permanent la dispoziția publicului în vederea unei corecte și complete 
informări a acestuia.  
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