VLAD
GHEORGHE
EUROPARLAMENTAR USR
primul an de mandat
în Parlamentul European

BUDG: membru în Comisia
pentru Bugete.
PETI: membru în Comisia
pentru Petiții.
TRAN: membru supleant în
Comisia pentru Transport și
Turism.
BECA: membru supleant în
Comisia specială pentru lupta
împotriva cancerului.

Primul an de
mandat
În noiembrie 2020 am
plecat la Parlamentul
European cu 3 teme
principale:
justiția,
mediul și drepturile
românilor
de
pretutindeni.
Sunt un om de acțiune
și teren. Nu-mi place
să irosesc timpul în
discuții interminabile.
Mandatul
nu
m-a
schimbat.
Prefer
să
vorbesc
direct cu oamenii și să
găsesc
soluții,
să
construiesc
proiecte
și să fac ceva concret
care
să
aducă
schimbarea în bine.
Sigur,
pandemia
a
schimbat foarte mult
modul în care putem
lucra. Însă niciodată
nu va fi o scuză să numi fac treaba așa cum
se cuvine.
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Sunt
jurist,
sunt
cetățean, sunt părinte.
Trei
motive
pentru
c a r e ur ă s c ș i m a i m u l t
corupția. De 30 de ani
ne fură prezentul și
viitorul. Corupții nu
au furat doar bani, ci
și educația, sănătatea,
infrastructura
și
economia pe care le
merităm.
După ce în 2016 am
redat
românilor
speranța,
acum
demonstrăm
și în
Parlamentul European
că
românii
sunt
oameni
capabili,
serioși, de încredere
și cu principii.
Sunt aici să-mi fac
treaba pentru care am
fost ales. Prioritățile
din
activitate
mea
europarlamentară
le
decid
exclusiv
cetățenii.
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Vocea ta în
Parlamentul European
Discursuri în plen și comisii
Propuneri de rezoluție
Scrisori oficiale
Dosare și avize
Interpelări

50+
40+
20+
10+
80+

Dincolo de cifre și voturi, activitatea din Parlamentul European înseamnă să fii vocea
celor pe care îi reprezinți acolo unde se iau deciziile. Alături de colegii și echipa mea,
studiez problemele cu care se confruntă cetățenii în viața de zi cu zi și propunem
soluțiile necesare pentru mai binele nostru, al tuturor.
După ce știrea morții ursului Arthur a fost publică, am interpelat autorităţile care au avut
atribuţii în monitorizarea, identificarea, extragerea ursului. De asemenea, m-am asigurat
că autoritățile austriece cunosc situația creată în România, iar Comisia Europeană ia în
considerare noi măsuri pentru protecția biodiversității.
Când am aflat despre tragedia șoferului de tir român ucis în Franța, am interpelat
Comisia Europeană, autoritățile franceze și Consulatul român. Am mers și am discutat cu
reprezentanții EUROPOL pentru a înțelege fenomenul. Am luat legătura cu
reprezentanții asociațiilor șoferilor de TIR și am fost permanent în contact ca să putem
găsi căile pentru protejarea lor la nivelul PE.
Văzând atacul hoților de lemne împotriva activistului de mediu Daniel Bodnar am mers în
Bucovina să văd la fața locului cum acționează infractorii. Am pus subiectul pe agenda
Parlamentului European și am propus înființarea Procurorului Verde European continuarea firească la nivel UE a DNA-ului Pădurilor pe care l-am propus în țară pentru a stopa distrugerea moștenirii României pentru generațiile viitoare.
Acestea sunt doar câteva exemple din activitatea mea în primul an de mandat. Însă
fiecare zi mi-o petrec la fel: atent la ce se întâmplă cu românii din țară și străinătate și
cum îmi pot face datoria față de ei.
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O victorie
românească în
Parlamentul
European
Atacurile repetate asupra
șoferilor de camion în
parcările UE au culminat
tragic cu moartea unui
român în luna mai 2021.
Am interpelat imediat
autoritățile europene,
franceze și române, am
luat legătura cu șoferii
români. După ce șoferii
români au depus la
Comisia de Petiții un
document cu aproape
25.000 de semnături, am
pus subiectul pe agendă
în timp record.
Pe 15 iulie deja vocea
Adrianei Mureșan,
reprezentanta
petiționarilor, s-a auzit în
Parlamentul European.
Am propus apoi o
rezoluție care a primit
sprijinul în comisia de
specialitate, susținerea
colegilor din Delegația
USRPLUS și a grupului
europarlamentar Renew
Europe.
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Pe 25 noiembrie 2021 în
plenul
Parlamentului
European
s-a
votat
Rezoluția privind siguranța
parcărilor pentru camioane
în UE.
Votul a fost zdrobitor: 681
de voturi pentru, 1 împotrivă
și 13 abțineri.
Am solicitat Comisiei
Europene și statelor
membre să ia urgent măsuri
care să garanteze protecția
șoferilor. Printre ele,
introducerea unor patrule
regulate de poliție în
zonele de parcare în care
au fost consemnate atacuri
împotriva transportatorilor.
Comisia și statele membre
trebuie să vină cu soluții
concrete pentru protecția
victimelor infracțiunilor
comise în parcările
neprotejate, cum ar fi
accesul la asistență
medicală, consiliere
juridică, servicii de
traducere.
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PROCURORUL VERDE
DE LA IDEE LA SUSȚINEREA COMISIEI EUROPENE
Infracțiunile ecologice sunt în mare parte neraportate și neinvestigate la nivel
european, ceea ce duce la pierderea ireversibilă a biodiversității, a resurselor
naturale și deseori chiar la pierderi de vieți omenești. Doar în România în
ultimii ani 6 pădurari au fost uciși de hoții de lemne, iar sute de activiști și
jurnaliști au fost agresați în timp ce încercau să limiteze tăierile ilegale de
pădure.
Veniturile din exploatarea ilicită a mediului din Europa costă bugetele naționale
miliarde de euro anual - România pierde 6 mld € pe an și 3 hectare pe oră doar
din cauza tăierilor ilegale.
De aici nevoia acută pentru un mecanism care să includă un mandat extins al
Parchetului European (EPPO), precum și competențe de mediu consolidate
pentru Europol, Eurojust și CEPOL. Am propus colegilor mei înființarea
Procurorului Verde European, un DNA al Pădurilor care ar urma să folosească
structura existentă în EPPO pentru urmărirea penală eficientă la nivel
transfrontalier a infractorilor de mediu.
Ideea a fost susținută de întreaga Delegație USRPLUS, am obținut sprijinul
grupului europarlamentar Renew Europe și împreună am solicitat înființarea
unui Procuror Verde European președintei Comisiei Europene și comisarilor de
resort în luna iulie a acestui an.
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JUSTIȚIA ESTE
SOLUȚIA
Încă înainte de a intra în
politică am avut
convingerea că nu vom
avea parte de reformă
adevărată până când
JUSTIȚIA nu va fi o
prioritate, iar magistrații
onești vor fi lăsați să-și
facă treaba.
Hoților trebuie să le fie
frică să fure. De fiecare
dată. Este atât de simplu.
Încălcarea legilor trebuie
să aibă mereu consecințe.
Ca membru al echipei
juridice USR din
Parlamentul României am
apărat, alături de colegi,
legiile justiției în
Comisiile Iordache și
Nicolicea, am câștigat
sesizări la CCR, am depus
amendamente
salavatoare.
Românii merită
infrastructură, educație,
sănătate la standarde
europene. Și le vom avea
doar dacă și când vom
scoate din rădăcini
CORUPȚIA.
Încă mai trebuie să
luptăm.
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Tocmai de aceea am
susținut în PE cu fiecare
ocazie finanțarea și
deblocarea angajărilor
pentru Parchetul
European condus de Laura
Codruța Kövesi.
Tocmai de aceea am
inițiat și mă voi lupta
pentru înființarea
Procurorului Verde
European ca structură
similară EPPO dedicată
infracțiunilor de mediu
din toate statele UE.
În România ne așteaptă
vremuri grele. Justiția va
avea nevoie să fie apărată
cu toate instrumentele
legale pe care le avem.
Doar împreună, UNIȚI la
nivel local, parlamentar și
european putem apăra
JUSTIȚIA.
Am depus în nume propriu
și alături de colegi
plângeri penale împotriva
celor care nesocotesc
legile și sfidează românii.
Contați pe mine pentru
sprijin juridic de fiecare
dată.
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NOI SUNTEM
SCHIMBAREA

ALĂTURI DE
FRAȚII DE
PESTE PRUT

PUTERNICI
ÎMPREUNĂ
DEZVOLTĂM
ȘI TESTĂM
NOI PROIECTE

ALĂTURI DE
COLEGII
ALEȘI LOCAL
vladgheorghe.ro
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ROMÂNIA,
ȚARĂ EUROPEANĂ
12 JUDEȚE, SUTE DE VOLUNTARI, MII DE PARTICIPANȚI
Am mers în sate și orașe, le-am vorbit oamenilor despre avantajele României și ale
românilor în Uniunea Europeană, le-am ascultat îngrijorările și am demontat fake-news
într-o perioadă în care discursul anti-european prinde rădăcini și la noi în țară.
Apărarea statului de drept, a democrației și apartenenței României la grupul țărilor
civilizate este probabil cea mai importantă misiune a vremurilor noastre. Este datoria și
responsabilitatea noastră să le reamintim românilor beneficiile concrete câștigate după
aderarea noastră la UE.
Mesajele populiste, izolaționiste și conspirațiile manipulează cetățeni de bună credință,
dar cu care nimeni nu vorbește. Instituțiile europene sunt departe, politicienii vechi sunt
inaccesibili, iar persoane sau partide care doresc acapararea puterii cu orice preț strict
pentru interese personale găsesc un teren propice să-și împrăștie dezinformarea. Dacă-i
lăsăm să fie singura voce, vor întârzia modernizarea României cu decenii.
Trebuie să ieșim în stradă nu doar pentru proteste, cum am făcut-o la OUG13 și
#10August, nu doar să strângem semnături pentru o țară Fără penali în funcții publice, ci
pentru dialogul onest, constant, informat cu cetățenii pentru care lucrăm.
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Ne facem auziți
în țară și în Europa
Știri generate în Ro
Apariții în presa străină

220+
20+

Activitatea mea în Parlamentul European și în circumscripție - fie că
vorbim despre proiectele din țară, fie de cele din diaspora - a
contribuit la o mai mare vizibilitate pentru noi toți în mass media și
implicit la o mai mare notorietate în rândul electoratului.
Ani la rând, europarlamentarii din partidele vechi au făcut doar
figurație pentru România la Bruxelles. Parlamentul European era văzut
ca un loc unde nimeni nu muncește pentru români, ci doar pentru
partid - la fel ca în țară. Împreună cu colegii din delegație, am adus
#RevoluțiaBuneiGuvernări în Capitala Europei.
Ne facem văzuți, ne facem auziți, contăm și continuăm!
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Multumesc!
,

