
Buletin pentru jurnalişti, 9 noiembrie

Toate materialele acestui Buletin informativ pot fi folosite în mod liber şi reproduse în format

electronic în mass-media scrisă, precum şi în orice alte proiecte informative.

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere către Delegaţia Uniunii Europene în Republica

Moldova.

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

Anunţuri
11 NOIEMBRIE, BRUXELLES
Subcomitetul UE-Republica Moldova privind comerţul şi investiţiile. Mai multe informaţii >>>

17 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU
Panoul de Est al Parteneriatului privind gestionarea integrată a frontierelor. Mai multe informaţii >>>

18 - 19 NOIEMBRIE, BERLIN
Cel de-al doilea Forum al Societăţii Civile al Parteneriatului Estic. Mai multe informaţii >>>

22 NOIEMBRIE, BRUXELLES
Summit-ul UE-Ucraina. Mai multe informaţii >>>

23 NOIEMBRIE, BRUXELLES
Reuniunea miniştrilor de externe al Parteneriatul Estic. Mai multe informaţii >>>

25 noiembrie, THESSALONIKI
Conferinţa anuală a Programului Operaţional Comun în Bazinul Mării Negre 2007-2013. Mai multe
informaţii >>>

Ştiri (25 octombrie - 9 noiembrie)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

UE EXTINDE SUSPENDAREA DE CĂLĂTORIE ÎMPOTRIVA FUNCŢIONARILOR DIN BELARUS

La 25 octombrie, Consiliul Afacerilor Externe al UE a convenit să menţină suspendarea cu privire la aplicarea
restricţiilor de călătorie a oficialilor din Belarus, dar şi să extindă până la 31 octombrie 2011 măsurile
restrictive de circulaţie din cauza lipsei de progrese suficiente în domeniul drepturilor omului, democraţiei
şi a statului de drept.

"La sfârşitul acestei perioade, Consiliul va revizui măsurile restrictive în funcţie de situaţia din Belarus.
Consiliul poate decide să aplice din nou sau să  ridice restricţiile de călătorie în orice moment, în funcţie de
acţiunile autorităţilor din Belarus în domeniul democraţiei şi drepturilor omului”, a menţionat Consiliul
Afaceri Externe la Luxemburg.
Cu toate acestea, miniştrii de externe ai UE au reiterat importanţa "politicii de angajare critică faţă de
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Belarus" şi "au remarcat continuarea la nivel înalt a dialogului politic UE-Belarus, intensificarea cooperării
tehnice şi participarea Belarusului la Parteneriatul Estic." Mai multe informaţii >>>

MINIŞTRII DE EXTERNE AI UE SPRIJINĂ ÎN CONTINUARE PARTENERIATUL ESTIC

La 25 octombrie Consiliul UE pentru afaceri externe a adoptat concluziile speciale privind Parteneriatul
Estic. După cum au subliniat  miniştrii de externe ai UE în aceste concluzii, prin intermediul Parteneriatului
Estic "UE va continua să sprijine reformele politice şi socio-economice ale ţărilor partenere", creând în acest
fel "condiţiile necesare pentru asocierea politică şi continuarea integrării economice dintre Uniunea
Europeană şi ţările partenere interesate".

"Consiliul reaminteşte că implicarea activă a ţărilor partenere şi angajamentul lor faţă de valorile şi
principiile comune, inclusiv democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului şi buna guvernare
sunt esenţiale pentru a asigura avansarea acestui proces şi pentru a lansa negocierea şi punerea în aplicare
ulterioară cu succes a viitoarelor acorduri de asociere ambiţioase".

"Negocierile cu Republica Moldova pe marginea viitorului Acord de Asociere au înregistrat progrese foarte
bune, acestea fiind lansate în luna ianuarie a acestui an", a subliniat Consiliul. Mai multe informaţii >>>

PARLAMENTUL EUROPEAN FACILITEAZĂ REGIMUL DE VIZE ÎN SPAŢIUL UE PENTRU GEORGIA

La 26 octombrie, Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European a
sprijinit facilitarea normelor regimului de vize pentru Georgia. Deputaţii europeni au dat, de asemenea,
sprijinul lor pentru Tbilisi pe marginea  unui acord privind readmisia imigranţilor ilegali. Aceste măsuri vor fi
supuse votării la Bruxelles, în sesiunea plenară a  Parlamentului din noiembrie.

Acordul de vize cu Georgia va simplifica documentele necesare pentru cetăţenii georgieni care doresc să
obţină o viză în  UE. Astfel, decizia privind eliberarea sau nu a unei vize va fi luată în termen de 10 zile de la
depunerea cererii, iar taxa percepută va fi de  35 de euro. Unele categorii de persoane nu vor necesita nici
viză, cum ar fi studenţi, jurnalişti şi persoane care iau parte la evenimente culturale, artistice, ştiinţifice şi
sportive. Mai multe informaţii >>>

LIBERALIZAREA REGIMULUI DE VIZE PENTRU ALBANIA ŞI BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA

La 8 noiembrie, Consiliul Uniunii Europene a votat în unanimitate pentru liberalizarea regimului de vize
pentru Albania şi Bosnia şi Herţegovina. Cetăţenii din cele două ţări care deţin paşapoarte biometrice vor
putea să călătorească în tot spaţiul Schengen fără viză.

La regimul de vize gratuite se referă şederile de până la 90 de zile. În ceea ce priveşte intrarea în vigoare,
articolul 2 al textului adoptat prevede: "în ziua următoare datei publicării sale în „Monitorul Oficial al
Uniunii Europene”. Acest lucru este preconizat pentru mijlocul lunii decembrie.

Prin această decizie Albania şi Bosnia şi Herţegovina se alătură Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei
(FYROM), Muntenegru şi Serbiei care au aderat deja la regimul de vize gratuite la 19 decembrie 2009.

Mai multe informaţii >>>
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POLITICA

COMISIA EUROPEANĂ ADOPTĂ PRIORITĂŢILE SALE STRATEGICE PENTRU ANUL 2011

La 27 octombrie, Comisia Europeană a adoptat programul său de activitatea pentru 2011, precum şi acţiuni
concrete în vederea realizării obiectivelor trasate.  Programul de activitatea reflectă hotărârea Comisiei de a
conduce Europa din criză spre un viitor de prosperitate, securitate şi echitate socială. Documentul
subliniază faptul că anul 2010 a arătat disponibilitatea şi capacitatea instituţiilor UE de a face faţă
provocărilor  cu fermitate, hotărâre şi solidaritate, pentru a aborda provocările fără precedent a crizei
financiare şi economice. Sarcina de bază în prezent este asigurarea unor ritmuri susţinute ale recuperării.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat în cadrul lansării noului program de
activitate: „Uniunea Europeană s-a dovedit a fi în stare să facă faţă crizei, dar trebuie să privim real la
lucruri – mai este mult de făcut. Politicile noastre trebuie să reflecte angajamentul nostru de a crea o
creştere durabilă şi locuri de muncă bazate pe Strategia Europei până pe 2020, şi noi trebuie să ne
concentrăm pe acele iniţiative care pot aduce o reală valoare adăugată în UE”. Mai multe informaţii >>>

PREŞEDINTELE BARROSO ÎNTREPRINDE O VIZITĂ LA BUCUREŞTI PENTRU A PARTICIPA LA SUMMIT-UL
STRATEGIEI DUNĂRENE

La 8 noiembrie, la Bucureşti a avut loc Summit-ul Strategiei Dunărene. Preşedintele Comisiei Europene, José
Manuel Barroso, a participat la Summit în calitate de prima persoană, în cadrul căruia a reprezentat Comisia
Europeană, alături de delegaţii din 14 ţări dunărene, inclusiv Republica Moldova.

Consiliul European din iunie 2009 a solicitat în mod oficial Comisiei Europene să elaboreze o strategie UE
pentru regiunea Dunării până la finele anului 2010. Prin urmare, acest summit este ultima şansă de a avea
discuţii politice privind Strategia Dunăreană şi eventual adoptarea ei,  înainte de reuniunea Consiliului
European din decembrie 2010.

Preşedintele Barroso a avut, de asemenea, o întâlnire bilaterală cu preşedintele român Traian Băsescu. În
cele din urmă, el a vizitat Universitatea din Bucureşti, unde i-a  fost conferit Titlul de Doctor Honoris Causa
al Universităţii. Mai multe informaţii >>>

ECONOMIE

COMISARULUI DE GUCHT: ACORDUL UNIC DE COMERŢ LIBER AR PUTEA FACE UCRAINA UN LEADER DE
SCHIMBARE
La 28 octombrie, Comisarul European pentru comerţ Karel De Gucht a efectuat o vizită în Ucraina, spunând
că Ucraina şi UE sunt "în pragul unei noi ere" pentru integrarea economică şi comercială. Comisarul De
Gucht a fost în vizită în oraşul  Kiev pentru discuţii la nivel înalt cu Preşedintele Ianukovici, Prim-ministru
Azarov şi Ministrul de Externe Gryshenko. De asemenea, urma să se întâlnească cu liderii de afaceri şi
reprezentanţi ai industriei europene.

El a spus că Ucraina a fost "la marginea de tăiere" a strategiei Parteneriatului Estic, ca prima ţara din
Parteneriatul Estic în care UE negociază un nou tip de Acord de Asociere, inclusiv un acord profund şi
cuprinzător de liber schimb: "Aceasta, posibil, va deveni un acord decisiv pentru întregul Parteneriat Estic.
Ucraina poate fi lider de schimbare în întreaga regiune " Mai multe informaţii >>>
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CULTURĂ
ROMÂNIA PARTICIPĂ CU NOUĂ PIESE LA CONCURSUL MUZICAL AL COMISIEI EUROPENE

La 27 octombrie, Reprezentantul Comisiei Europene în România a anunţat că ţara a propus nouă din cele
165 de melodii validate pentru Concursul European "Muzica împotriva sărăciei". Comisia Europeană a
lansat în luna iulie Concursul European Music pentru tineri europeni, între 15 şi 25 de ani, care să prezinte
câte o piesă dedicată  susţinerii luptei împotriva sărăciei în lume.

Fiecare participant va crea o melodie originală cu privire la problema generală de dezvoltare, şi în special
reieşind din cele  opt Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Câştigătorii - selectaţi prin vot on-line,
precum şi de către un juriu format din profesionişti în domeniul muzicii - vor primi un studio de înregistrări
profesionale a piesei lor şi vor avea posibilitatea de a participa la Zilele Europene ale Dezvoltării, în
decembrie 2010, la Bruxelles. Concursul de muzică este o parte a Campaniei „Eu lupt cu sărăcia”, menit să
sensibilizeze opinia publică în rândurile  adolescenţilor asupra acţiunii UE în domeniul cooperării pentru
dezvoltare. Mai multe informaţii >>>

http://ec.europa.eu/romania/news/muzica_impotriva_saraciei_7_noiembrie_2010_ro.htm

