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Toate materialele acestui Buletin informativ pot fi folosite şi reproduse liber în presa scrisă şi
electronică, precum şi în oricare alte proiecte informaţionale. Retipărirea acestor materiale
trebuie să conţină o trimitere la Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova.

Delegaţia încurajează pe deplin diseminarea produselor sale informative în rândul mass-media din
Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc.

ANUNŢURI

26 SEPTEMBRIE, EUROPA

Ziua Europeană a Limbilor

Vezi informaţii suplimentare>>>

27 SEPTEMBRIE, Bruxelles

Ziua Europeană a Turismului 2011

Vezi informaţii suplimentare>>>

29-30 SEPTEMBRIE, VARŞOVIA, POLONIA

Summit-ul Parteneriatului Estic

Vezi informaţii suplimentare>>>

29 SEPTEMBRIE, VARŞOVIA, POLONIA

Conferinţa internaţională cu genericul „Conferinţa Parteneriatului Estic: spre o Comunitate
Europeană democrată, prosperă, şi o societate civilă mai puternică”

Vezi informaţii suplimentare>>>

30 SEPTEMBRIE, SOPOT, POLONIA

Primul Business Forum al Parteneriatului Estic

Vezi informaţii suplimentare>>>

4 OCTOMBRIE, LUXEMBOURG

Reuniunea Miniştrilor de Finanţe din cadrul Parteneriatului Estic pe marginea Consiliului ECOFIN

Vezi informaţii suplimentare>>>

6 OCTOMBRIE, TALLIN, ESTONIA

Grupul de Experţi în cadrul Parteneriatului Estic privind Reforma Administraţiei Publice

Vezi informaţii suplimentare>>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/187088-european-day-of-languages/mode/standalone
http://europa.eu/eucalendar/event/id/238080-european-tourism-day-2011/mode/standalone
http://pl2011.eu/en/content/eastern-partnership-summit
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/the-eastern-partnership-conference-towards-a-european-community-of-democracy-prosperity-and-a-stronger-civil-society/
http://www.easternpartnership.org/community/events/eastern-partnership-business-forum-sopot
http://www.easternpartnership.org/community/events
http://www.easternpartnership.org/community/events/eastern-partnership-panel-public-administration-reform-tallin
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ŞTIRI (6-22 SEPTEMBRIE)

RELAŢIILE UE-MOLDOVA

PARLAMENTUL EUROPEAN RECOMANDĂ ACORDAREA REPUBLICII MOLDOVA A
PERSPECTIVELOR DE ADERARE LA UE

La 15 septembrie Parlamentul European a aprobat, prin majoritate, recomandarea sa propusă
Consiliului, Comisiei şi Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) de a oferi Moldovei
perspective de aderare la UE într-o bună zi.

Preşedintele Jerzy Buzek a afirmat: „Moldova se îndreaptă spre vocaţia sa europeană. Prin votul
său, Parlamentul European recunoaşte importanţa crescândă a Moldovei în Europa, precum şi
semnificaţia şi angajamentul său faţă de Uniunea Europeană în calitate de partener cheie. Succesul
Moldovei este important pentru UE.”

„Astăzi, am subliniat în special perspectivele de aderare UE ale Republicii Moldova. Perspectiva
oferită Moldovei de către Consiliu, Comisie şi SEAE va încuraja ţara să realizeze reforme”, a
comunicat Preşedintele Parlamentului.

Membrii Parlamentului au făcut apel la o implicare mai robustă şi mai directă a UE în soluţionarea
conflictului transnistrean în conformitate cu principiul integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
Vezi informaţii suplimentare>>>

CATHERINE ASHTON SALUTĂ ÎNTREVEDEREA DINTRE PRIM-MINISTRUL MOLDOVEAN ŞI LIDERUL
TRANSNISTREAN

La 12 septembrie, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de
Securitate, Catherine Ashton, a salutat întrevederea dintre Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad
Filat,  şi  liderul  transnistrean,  Igor  Smirnov,  care  a  avut  loc  în  data  de  9  septembrie.  Declaraţia
purtătorului de cuvânt al lui Catherine Ashton subliniază faptul că astfel de întrevederi sunt cheia
stabilirii unui consens dintre ambele părţi privind necesitatea reluării negocierilor în formatul
„5+2”, care au fost întrerupte în 2006.

De asemenea, Înaltul Reprezentant a salutat adoptarea regulilor şi procedurilor pentru grupurile
de lucru formate de către Chişinău şi Tiraspol în vederea discutării măsurilor de încredere.

“UE speră că părţile vor reînnoi negocierile când se vor întâlni din nou la Moscova la sfârşitul
acestei luni. Măsurile de încredere şi continuarea contactelor la nivel politic sunt esenţiale pentru
succesul negocierilor privind soluţionarea conflictului transnistrean”, a afirmat Catherine Ashton.
Vezi informaţii suplimentare>>>

http://www.europarl.europa.eu/president/en/press/press_release/2011/2011-September/press_release-2011-September-14.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124573.pdf
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PARTENERIATUL ESTIC

ŞEDINŢA FORUMULUI SOCIETĂŢII CIVILE AL PARTENERIATULUI ESTIC CU PRINCIPALELE REŢELE
ONG DIN EUROPA

La data de 16 septembrie, Forumul Societăţii Civile al Parteneriatului Estic a întrunit la Bruxelles
reprezentanţi ai reţelelor ONG europene în cadrul Grupului de Lucru nr. 4 (WG 4), „Contacte
dintre oameni”, şi în cadrul şedinţei de coordonare pentru schimb de experienţă în vederea
stabilirii relaţiilor dintre ONG-uri, precum şi pentru contribuirea la creşterea impactului politicilor
europene.

În cadrul şedinţei de coordonare au fost prezentate activitatea şi obiectivele Forumului Societăţii
Civile  al  Parteneriatului  Estic,  s-a  făcut  un  schimb  de  idei  şi  metode  de  operare   în  calitate  de
organizaţii ale societăţii civile în Europa, s-a identificat posibilitatea de cooperare în vederea unui
lobby cu instituţiile europene şi guvernările europene; s-au negociat direcţiile de perspectivă
pentru cooperare în continuare.

Forumul Societăţii Civile al Parteneriatului Estic colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană,
Statele Membre ale UE, Parlamentul European şi alte instituţii UE, în vederea facilitării unei plan
de tranziţie democratică în ţările partenere, monitorizării dezvoltării relaţiilor UE cu alte state
partenere, promovării rezultatelor şi activităţilor din cadrul proiectelor societăţii civile. Vezi
informaţii suplimentare>>>

BEI ACORDĂ €175 MILIOANE PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ELECTRICE DE TENSIUNE ÎNALTĂ
A UCRAINEI

La 16 septembrie Banca Europeană de Investiţii (BEI) a făcut public împrumutul de €175 milioane
acordat Ucrainei pentru consolidarea reţelei electrice dintre regiunile de est şi de sud ale ţării.

Vice-preşedintele BEI, Anton Rop, a declarat: „Acest proiect va contribui la utilizarea mai eficientă
a capacităţii Ucrainei de generare a electricităţii, va reduce pierderile de pe urma livrării curentului
electric, precum şi va îmbunătăţi securitatea furnizării electricităţii în avantajul cetăţenilor şi
economiei ucrainene, în timp ce va ajuta să facă faţă cererii în creştere de electricitate pe viitor ”.

Proiectul va ajuta Ucraina să-si armonizeze reţeaua electrică la sistemul european de reţele
electrice pe termen mediu. Acesta va servi la optimizarea utilizării capacităţii curente de
producere a electricităţii, rezultând în reducerea generării curentului electric de către centralele
electrice ineficiente care activează pe bază de cărbuni şi gaz, cu consecinţe pozitive în sensul
emisiilor reduse de CO2 şi fiabilitatea mărită a reţelei. Vezi informaţii suplimentare>>>

SESIUNEA ADUNĂRII PARLAMENTARE EURONEST A PARTENERIATULUI ESTIC LA STRASBOURG

La 14-15 septembrie membrii Parlamentului European şi ai parlamentelor statelor din cadrul
Parteneriatului Estic (cu excepţia lui Belarus) s-au întrunit la Strasbourg pentru prima sesiune a
Adunării Parlamentare Euronest. Membrii Parlamentului European s-au aşteptat ca Adunarea să
pregătească recomandări pentru Summit-ul Parteneriatului Estic ce urmează să aibă loc. Cu toate
acestea, din cauza dezacordurilor dintre cele trei state din Caucazul de Sud, documentul nu a fost

http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/csf-eap-meeting-the-main-ngos-networks-in-europe-in-september/
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/csf-eap-meeting-the-main-ngos-networks-in-europe-in-september/
http://www.eib.org/projects/press/2011/2011-132-eib-provides-eur-175-million-for-upgrading-ukraines-high-voltage-transmission-network.htm
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adoptat. În timp ce Azerbaidjan şi Georgia căutau să includă comentarii pe marginea susţinerii
integrităţii teritoriale de către Parteneriatul Estic, Armenia a pledat pentru punerea accentului pe
principiul de auto-determinare.

Membrii Parlamentului European, de asemenea, au presupus că Euronest va adopta rezoluţia de
condamnare a încălcărilor drepturilor omului şi represiunilor asupra opoziţiei în Belarus.
Reprezentanţii din Azerbaidjan, Moldova şi Ucraina au ezitat să critice o ţară ce nu este
reprezentată în cadrul Euronest. În continuare, activitatea Euronest a fost întreruptă de plecarea
mai devreme din Strasbourg a mai multor Membri ai Parlamentului European.

Următoarea sesiune Euronest va avea loc la Baku, în mai, 2012. Vezi informaţii suplimentare>>>

CONFERINŢA AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI REGIONALE DIN PARTENERIATUL ESTIC ÎN POZNAŃ

La data de 8 septembrie, în oraşul polonez Poznań, a fost inaugurată Conferinţa autorităţilor locale
şi regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP). Noua platformă a fost înfiinţată de către Comitetul
UE al Regiunilor şi reuneşte 36 de primari şi politicieni de la nivel regional din UE şi din Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Aceasta îşi propune să promoveze cooperarea
transfrontalieră şi să ofere autorităţilor locale şi regionale posibilitatea de a-şi face vocea auzită în
cadrul Parteneriatului Estic al UE.

Preşedintele Comitetului Regiunilor, Mercedes Bresso, a ţinut să sublinieze dimensiunea locală şi
regională a Parteneriatului Estic: „Consolidarea relaţiilor cu partenerii noştri din est nu priveşte
numai guvernele naţionale şi instituţiile UE. Dacă dorim să sprijinim procesul de democratizare şi
respectarea valorilor europene, trebuie să conlucrăm cu toate nivelurile de guvernare, inclusiv cu
autorităţile locale şi regionale, precum şi cu societatea civilă .” Vezi informaţii suplimentare>>>

ÎN INTERIORUL UE

PARLAMENTUL SPRIJINĂ APLICAREA SANCŢIUNILOR ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI VALABILE PENTRU
TOATĂ UNIUNEA EUROPEANĂ

La 15 septembrie Parlamentul European a apelat într-o rezoluţie la utilizarea sancţiunilor
împotriva corupţiei în întreaga UE şi a îndemnat Statele Membre să îşi asume clar angajamentul
politic de a aplica regulamente pentru curbarea acesteia. În fiecare an corupţia aduce pierderi
economiei UE în valoare de €120 miliarde, aproape la fel de mult cât şi bugetul anual al UE,
conform rezoluţiei. Criza economică în multe ţări UE face ca măsurile anti-corupţie să fie şi mai
urgente, mai spune aceasta.

Parlamentul îndeamnă Comisia să intensifice lupta împotriva corupţiei şi să prezinte o evaluare a
eforturilor anti-corupţie în UE până în 2012, mai devreme decât a fost propus în pachetul său anti-
corupţie depus în iunie.

Ţinând cont de dimensiunea sa transfrontalieră, Parlamentul caută să fie elaborată o definiţie a
„corupţiei” pentru întreaga UE, precum şi sancţiuni valabile pe întreg teritoriul UE. Acesta pretinde
că regulamentele armonizate privind protecţia informatorilor şi incriminarea îmbogăţirii ilicite de
asemenea sunt necesare.

http://www.easternpartnership.org/community/events/session-eastern-partnership-s-parliamentary-assembly-euronest-strasbourg
http://www.easternpartnership.org/community/events/conference-regional-and-local-authorities-eastern-partnership-poznan
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Parlamentul mai atrage atenţia Consiliului să asigure angajamentul politic necesar, care lipseşte la
moment în unele State Membre, să combată corupţia şi să adopte măsuri împotriva acesteia. Vezi
informaţii suplimentare>>>

PARLAMENTUL EUROPEAN SOLICITĂ O NOUĂ STRATEGIE PENTRU MENŢINEREA STOCURILOR DE
PEŞTE DIN MAREA NEAGRĂ

La data de 13 septembrie Parlamentul European a votat o rezoluţie în care se stipulează că toate
statele riverane Mării Negre trebuie să sprijine şi să pună în aplicare o nouă politică comună în
domeniul pescuitului, în baza unei dezvoltări durabile şi eforturi coordonate pe termen lung, în
vederea protecţiei stocurilor de peşte din Marea Neagră şi mijloacelor de trai ale pescarilor locali.

Multe din ecosistemele marine ale Mării Negre sunt la moment grav afectate de schimbări
dinamice direct legate de pescuit, de schimbările climatice şi de poluare, se menţionează în
rezoluţie. Noua politică - va fi elaborată nemijlocit pentru bazinul Mării Negre şi implementat
drept parte integrală a Politicii Comune a UE în Domeniul Pescuitului (PCP), ce urmează în curînd
să treacă printr-un proces de reformă - va contribui la prezervarea şi îmbunătăţirea stocurilor de
peşte sub umbrela UE, pretind Membrii Parlamentului European.

Respectiv, Parlamentul cere Comisiei să implice la maximum organismele şi instrumentele
internaţionale în scopul asigurării unei coordonări mai bune a politicii în domeniul pescuitului
local. Comisia, de asemenea, ar trebui să ia în consideraţie crearea unei noi structuri regionale de
gestionare, care ar putea „stimula şi promova - pe termen lung - comunicarea” dintre instituţiile
ştiinţifice, pescari, producători şi agenţi de prelucrare din regiunea Mării Negre, mai adaugă
Membrii Parlamentului European. Vezi informaţii suplimentare>>>

UE LANSEAZĂ NEGOCIERILE PRIVIND GAZODUCTUL CASPIC PENTRU A ADUCE GAZE CĂTRE
EUROPA

La data de 12 septembrie Uniunea Europeană a adoptat un mandat pentru negocierea unui tratat
cu caracter juridic obligatoriu dintre UE, Azerbaidjan şi Turkmenistan privind construcţia unui
Sistem de Conducte Trans-Caspic. Este pentru prima dată cînd Uniunea Europeană propune un
tratat  în  vederea  susţinerii  unui  proiect  de  infrastructură.  Tratatul  va  fi  încheiat  de  către  UE  în
urma deciziei tuturor celor 27 de State Membre precum că Comisia Europeană va purta
negocierile în numele acestora.

Oettinger, Comisarul European pentru Energie, a declarat: ”Europa vorbeşte acum pe o singură
voce. Conducta transcaspică reprezintă un proiect major în cadrul Coridorului Sudic pentru a aduce
în Europa gaz din surse noi. Avem intenţia să realizăm acest lucru în cel mai scurt timp posibil.”

Acordul privind Gazoductul Trans-Caspic va pune bazele pentru construirea unei conducte
subacvatice care să lege Turkmenistanul de Azerbaidjan şi, la rîndul său, să conecteze această
conductă la infrastructura care va transporta gaz din Asia Centrală spre UE. Vezi informaţii
suplimentare>>>

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110915IPR26706/html/Parliament-pushes-for-EU-wide-sanctions-against-corruption
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110915IPR26706/html/Parliament-pushes-for-EU-wide-sanctions-against-corruption
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110913IPR26444/html/Black-Sea-call-for-a-new-strategy-to-sustain-fish-stocks
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1023&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1023&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

