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Parlamentul solicită elaborarea în regim de urgență a unui nou 
plan de acțiune pentru siguranța rutieră și recomandă 
armonizarea reglementărilor privind traficul rutier, a semnelor 
de circulație, a testelor de inspecție tehnică și a limitelor 
admise de alcool prezent în sânge

Obiectivul pe termen lung avut în vedere pentru redactarea 
rezoluției de către raportorul Dieter-Lebrecht Koch (Partidul 
Popular European, Germania) este reducerea la 0 a numărului 
de decese cauzate de accidentele rutiere. Pentru intervalul 
2010-2020 rezoluția își propune reducerea la jumătate a 
deceselor, cu 40% a răniților grav și cu 60% a deceselor în 
rândul copiilor.  

Deputații europeni solicită Comisiei Europene numirea unui coordonator pentru siguranță rutieră 
care să sprijine eforturile statelor membre în vederea aplicării planului de acțiune.  
 
„Alegerea și evaluarea măsurilor necesare trebuie să fie un proces științific, fundamentat pe date de 
calitate, definiții și statistici comparabile între ele", a precizat domnul Koch în cadrul dezbaterilor, 
adăugând că „ne așteptăm la o analiză armonizată a cauzelor accidentelor și rănirilor și la un schimb 
de informații la nivelul întregii Uniuni Europene, care să respecte standardele înalte de protecție a 
datelor cu caracter personal". 

www.europa.eu 



 

 

 

Vanzari online 

40% dintre consumatorii europeni au achiziţionat bunuri sau servicii online în 2010, de două ori 
mai mult decât în 2005. Conform unui studiu privind „comportamentul consumatorului într-un 
mediu digital" prezentat marţi în Comisia pentru Piaţa internă, creşterea cea mai mare a fost 
observată în ţările în care comerţul online era deja răspândit în 2005, în timp ce consumatorii din 
Europa de Sud şi de Est rămân în continuare în urmă la achiziţionarea produselor sau serviciilor 
online. 

 Accesul la internet joacă un rol esenţial în comerţul online. Potrivit Eurostat,  70% din 
gospodăriile din UE au avut acces la internet în 2010 .Cea mai mare rată a fost identificată în Ţările 
de Jos - 91%, în timp ce în România doar 33% din gospodării aveau acces la internet. 

Achiziţionarea online: da, însă pe piaţa internă 
În ciuda creşterii cumpărăturilor online, majoritatea consumatorilor se concentrează în continuare 
pe piaţa internă. Aproximativ 23% au făcut achiziţii de la un vânzător cu sediul în altă ţară a UE 
în 2010. Cu toate acestea, cifrele ascund diferențe mari; peste 90% din consumatorii maltezi au 
cumpărat produse sau servicii dintr-un alt stat membru, în comparaţie cu doar 10% din 
consumatorii polonezi. 

Ce cumpărăm online? 
În general, consumatorii achiziţionează online haine şi bunuri sau servicii legate de călătorii. 
Paradoxal, calculatoarele şi produsele electronice sunt cel mai puţin probabil să fie cumpărate online. 

Vânzătorii online 
Creşterea numărului de persoane care achiziţionează online nu a coincis cu creşterea numărului 
de vânzători. Aproximativ 14% din societăţile din UE vând produse sau servicii pe internet, cifra 
variind considerabil de la o ţară la alta. Peste 20% din întreprinderile din ţări precum Belgia, 
Republica Cehă sau Danemarca vând produse sau servicii online, în timp ce în 11 ţări, inclusiv 
Bulgaria, România, Grecia şi Slovacia, numărul acestor întreprinderi este mai mic de 10%. 

Argumente pro şi contra 
În prezent UE dispune de un cadru juridic în vigoare, însă legislaţia nu se poate aplica sau poate 
fi mai greu de aplicat atunci când consumatorii interacţionează cu vânzători din afara UE. 
Studiul subliniază unele avantaje ale comerţului online, precum costurile reduse de distribuţie şi 
mediu, însă subliniază faptul că internetul a deschis totodată consumatorilor accesul la conţinutul 
ilegal. Soluţia propusă în studiu este de a îmbunătăţi cadrul juridic şi de a oferi consumatorilor un 
acces mai bun la conţinut, la un preţ rezonabil, pentru a descuraja utilizarea şi furnizarea 
conţinutului ilegal. 
 

www.europa.eu 



 

 

 
Nabucco a înaintat o ofertă pentru exportul gazelor 

naturale din Azerbaidjan 

Economie mondiala 
Nabucco Gas Pipeline International a înaintat sâmbătă consorţiului Şah Deniz II o ofertă pentru 
exportul gazelor naturale din Azerbaidjan prin conducta care va face legătura între Turcia şi 
Austria tranzitând Bulgaria, România şi Ungaria. 

"Suntem încrezători că Nabucco oferă cea mai bună rută pentru exportul gazelor naturale din 
Azerbaidjan şi alte surse. Nabucco este proiectul european emblematic în coridorul de gaze 
naturale din Europa de Sud-Est. Este viabil din punct de vedere comercial şi competitiv. Sprijinul 
politic şi stabilitatea au fost acordate prin intermediul unui tratat valabil 50 de ani, semnat de către 
toate cele cinci ţări de tranzit, precum şi prin acordurile bilaterale de sprijin ale proiectului. 
Nabucco oferă beneficii atât pentru furnizori, cât şi pentru transportatori", a declarat, într-un 
comunicat, Reinhard Mitschek, managing director Nabucco Gas Pipeline International, citat de 
Mediafax.

Principalii acţionari ai consorţiului Şah Deniz sunt BP (Marea Britanie, 25,5% din titluri), Statoil 
(Norvegia, 25,5%), Socar (Azerbaidjan, 10%), Total (Franţa, 10%), LukAgip (societate mixtă 
formată de Eni-Italia şi Lukoil-Rusia, 10%). 

Potrivit Financial Times, BP analizează construcţia unui gazoduct de 1.300 de kilometri care să 
transporte gaze naturale din Azerbaidjan către Europa tranzitând trei ţări, printre care şi România, 
proiect care ar concura Nabucco.

Gazoductul Nabucco va conecta direct cele mai bogate regiuni ale lumii în resurse de gaze naturale - 
Regiunea Caspică şi Orientul Mijlociu - cu pieţele din Europa. Conducta va face legătura între 
graniţa de est a Turciei şi Baumgarten, Austria, unul dintre cele mai importante terminale de gaze 
naturale din Europa Centrală, via Bulgaria, România şi Ungaria. 

Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) a fost înfiinţată în 24 iunie 2004 pentru 
a dezvolta, a construi şi a opera conducta Nabucco. Acţionarii companiei sunt OMV (Austria), MOL 
(Ungaria), Transgaz (România), Bulgarian Energy Holding (Bulgaria), Botas (Turcia) şi RWE 
(Germania). Fiecare acţionar deţine o participaţie egală de 16.67% din Nabucco Gas Pipeline 
International. 

Startul lucrărilor de construcţie a gazoductului, cu o capacitate de 31 miliarde de metri cubi pe an, a fost 
amânat cu un an, pentru 2013, iar primele livrări de gaze au fost întârziate cu doi ani, până în 2017. 
Proiectul este sprijinit de Uniunea Europeană., iar investiţia totală este evaluată la opt miliarde de euro. 

www.curierulnational.ro 
 



 

 

 

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire: 
nominalizările pentru 2011

Izzeldin Abuelaish: doctor palestinian și fondator al Fundației „Fiice pentru viață“ a fost nominalizat de 
membrii grupului Conservatorii şi Reformiştii Europeni. Și-a dedicat viața păcii în conflictul dintre 
Israel și Palestina. Este cunoscut ca „podul magic, secret“ între cele două popoare.

Disidentul cubanez Guillermo Fariñas a primit Premiul 
Saharov în 2010 
Printre cei cinci candidați la Premiul Saharov pentru 
libertatea de gândire în 2011 se numără și mișcarea 
„Primăvara Arabă“, reprezentată de activiști din Tunisia, 
Egipt, Libia și Siria. Celelalte patru nominalizări sunt: 
Izzeldin Abuelaish, doctor palestinian și activist pentru 
pace, Dzmitry Bandarenka, ziarist bielorus, Boris Pahor, 
scriitor sloven din Italia și supraviețuitor al unui lagăr de 
concentrare și comunitatea unor țărani columbieni dedicată 
păcii și reconcilierii.  

Primăvara Arabă: nominalizată de patru grupuri politice de la Parlamentul European: 
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Grupul Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor și Democraţilor din Parlamentul European, Grupul Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor pentru Europa și Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, este reprezentată 
de activiști din lumea arabă. Nominalizarea spune că „Primăvara Arabă este simbolică pentru 
toți cei care doresc demnitate, democrație și drepturi fundamentale în lumea arabă“. 
„Acordarea Premiului Saharov celor cinci reprezentanți: Mohamed Bouazizi (Tunisia), 
Asmaa Mahfouz (Egipt), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libia), și Razan Zeitouneh și 
Ali Farzat (Siria), care contribuie la schimbările politice radicale în țările respective, ar 
reafirma solidaritatea Parlamentului cu aceste țări și sprijinul acestuia în lupta lor pentru 
libertate, democrație și alungarea regimurilor autoritare“, se mai arată în textul 
eurodeputaților. 

Boris Pahor: scriitor sloven din Italia, este cunoscut ca luptător pentru libertatea de gândire și opozant 
hotărât al regimurilor totalitare. A devenit cunoscut scriind despre experiența sa în lagărele de concentrare 
naziste. Scrie în slovenă, dar locuiește în orașul său natal Trieste, susține drepturile minorităților și limbile 
minoritare. A fost nominalizat de eurodeputatul sloven Milan Zver de la Grupul Partidului Popular 
European (Creştin Democrat) și 51 de alți eurodeputați. 

Dzmitry Bandarenka: nominalizat de membrii grupului Conservatorii şi Reformiştii Europeni, 
jurnalistul și activistul bielorus este membru al Asociației jurnaliștilor din Belarus, co-fondatorul 
inițiativei civile Charter'97 pentru schimbare democratică și coordonator al campaniei civile care 
cere aderarea țării sale la Uniunea Europeană.  



 

 

 

Ce urmează 

Nominalizările vor fi prezentate pe 5 octombrie, în ordine alfabetică, într-o reuniune comună a comisiei 
pentru afaceri externe, comisiei pentru dezvoltare și subcomisiei pentru drepturile omului. Acestea pot fi 
făcute de un grup politic sau cel puțin 40 de deputaţi europeni.

Comunitatea pentru pace San José de Apartadó: nominalizată de Grupul Confederal 
al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică. „Comunitatea columbiană de 
campesinos - fermieri - este recunoscută pe plan internațional ca simbol al curajului, 
rezistenței și dedicării valorilor precum pacea și justiția într-un mediu brutal și 
destructiv“. 

Pe 20 octombrie, deputaţii europeni vor vota pentru a alege trei finaliști. Conferința 
Președinților va alege laureatul anului pe 27 octombrie. Premiul va fi decernat oficial pe 14 
decembrie la Parlamentul European, la Strasbourg. Laureatul va primi 50.000 de euro.  

www.europa.eu
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