
Buletin pentru jurnalişti, 23 noiembrie 2010

Toate materialele ale acestui Buletin informativ pot fi folosite în mod liber şi reproduse în format electronic
şi în mass-media scrisă, precum şi în orice alte proiecte informative.

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere la Reprezentanţa Uniunii Europene în Republica
Moldova.

Reprezentanţa încurajează pe deplin diseminarea produselor de informare în rândul Mass - Media din
Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc

ANUNŢURI

23 NOIEMBRIE, BRUXELLES

Reuniune Ministerială a Parteneriatului Estic. Mai multe informaţii>>>

23-24 NOIEMBRIE, BRUXELLES

Forum interministerial UE-Balcanii de Vest cu privire la Justiţie şi Afaceri Interne Mai multe informaţii>>>

24 NOIEMBRIE, STRASBOURG

Parlamentul European votează planul cu privire la o mai mare implicare a Republicii Moldova la programele
comunitare . Mai multe informaţii>>>

25 NOIEMBRIE, STRASBOURG

Parlamentul European votează o rezoluţie privind situaţia politică din Ucraina. Mai multe informaţii>>>

25-26 NOIEMBRIE, BRUXELLES

Reuniunea Business to Business în cadrul Parteneriatului Estic. Mai multe informaţii>>>

7 DECEMBIE, BRUXELLES

Summit UE-Rusia Mai multe informaţii>>>

9 DECEMBIE, BRUXELLES

Prezentarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Mai multe informaţii>>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/174089-eastern-partnership-ministerial-meeting/mode/standalone
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117899.pdf
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101112NEW94628/15
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101112NEW94628/12
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://europa.eu/eucalendar/event/id/176061-eurussia-summit/mode/window
http://europa.eu/eucalendar/event/id/176095-eu-strategy-for-the-danube-region/mode/window


Noutăţi (8-23 Noiembrie)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

BARROSO FACE PUBLIC PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII

Pe 8 noiembrie, Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a făcut publice priorităţile unui Plan
de Acţiune al UE pentru regiunea Dunării. Planul urmează să fie adoptat pe 8 decembrie, ca parte a unei
strategii pe termen lung, care va implica opt state membre şi şase ţări partenere, inclusiv din Republica
Moldova.

"Eu cred că, în câţiva ani, această iniţiativă va contribui la îmbunătăţirea mobilităţii, biodiversităţii, calităţii
apei, protecţiei împotriva inundaţiilor, în domeniul cercetării şi inovării şi de securitate", a declarat
Preşedintele CE.

Discursul a fost susţinut în cadrul unui summit major, găzduit de România, pe 8 noiembrie, la care au
participat peste 20 de şefi de Guvern şi politicieni la nivel înalt din Europa de Sud-Est. Mai multe
informaţii>>>

ASHTON: UE CONDAMNĂ VIOLENŢELE ÎMPOTRAIVA JURNALIȘTILOR DIN RUSIA

Pe 17 noiembrie, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Catherine Ashton, a făcut o declaraţie,
în numele Uniunii Europene, privind violenţa împotriva jurnaliştilor în Federaţia Rusă, prin care condamnă
atacul brutal asupra jurnalistului rus Oleg Kashin, corespondent al ziarului Kommersant, ce a avut loc pe 6
noiembrie 2010 şi pe activistul pentru conservarea pădurii din Himki, Konstantin Fetissov, pe 4 noiembrie
2010.

 “Atacurile  împotriva  dlui  Kashin  şi  Fetissov  sunt  cazurile  cele  mai  recente,  dar  care  vorbesc  despre  o
tendinţă extrem de îngrijorătoare de violenţe, intimidare şi nesiguranţă cu care se confruntă jurnaliştii,
bloggerii şi activiştii în Federaţia Rusă “, a menţionat Ashton.

Înaltul Reprezentant a declarat că UE a salutat reacţia promptă a preşedintelui Medvedev referitor la aceste
atacuri, precum şi anunţul făcut de către şeful comisiei de anchetă privind redeschiderea cazurilor de atac
asupra jurnaliştilor, cum este cel a lui Mihail Beketov de la Himkinskaya Pravda, din noiembrie 2008 . Mai
multe informaţii>>>

COMISIA EUROPEANĂ RECOMANDĂ DEMARAREA NEGOCIERILOR PENTRU SIMPLIFICAREA REGIMULUI DE
VIZĂ PENTRU BELARUS

Pe 12 noiembrie, Comisia Europeană a recomandat lansarea negocierilor între Uniunea Europeană şi
Belarus pentru a facilita eliberarea vizelor de scurtă şedere şi de readmisie.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/623&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/623&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf


Comisia a propus, statelor membre, o listă de facilităţi care se referă la eliberarea vizelor cu intrări multiple,
renunţarea/reducerea taxelor pentru anumite categorii, stabilirea de termene limită pentru procesarea
cererilor de viză, precum şi o posibilă scutire de la obligaţia de a deţine viză pentru titularii de paşapoarte
diplomatice.

Facilitarea sistemului de eliberare a vizelor este foarte importantă pentru cetăţenii din Belarus deoarece
acest  lucru  le  va  permite  să obţină vize  mai  ieftin  şi  mai  uşor.  În  special,  va  fi  asigurat  un  proces  mai
transparent şi previzibil de obţinere a vizei la costuri mai mici.

Acest lucru va contribui, cu certitudine, la îmbunătăţirea relaţiilor între oamenii din Belarus şi UE, precum şi
la dinamizarea schimburilor comerciale. În acelaşi timp, un acord de readmisie va asigura repatrierea celor
care se află ilegal în UE . Mai multe informaţiit>>>

UNIUNEA EUROPEANĂ STIMULEAZĂ MOBILITATEA STUDENŢILOR ŞI A REFORMELOR GUVERNAMENTALE ÎN
ŢĂRILE DIN VECINĂTATEA UE ŞI DIN RUSIA

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat Planul de acţiuni interregional ENPI pentru anul 2011. Acesta vizează
ţările din vecinătatea UE şi Rusia şi este estimat la 52 milioane de euro.

Din valoarea programului, 36 milioane de euro vor fi alocate pentru a sprijini mobilitatea studenţilor şi a
cadrelor didactice, promovarea cooperării între UE şi ţările partenere vecine în domeniul învăţământului
superior (prin Erasmus Mundus).

Încă 7 milioane de euro vor fi alocate ţărilor partenere pentru a sprijini armonizarea şi apropierea legislaţiei
naţionale a acestora la cea europeană (prin intermediul TAIEX). Alte 9 milioane de euro vor fi alocate
pentru a sprijini progresul reformelor de guvernare în ţările partenere (prin SIGMA).

Comisarul pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate, Stefan Fule, a declarat: "Dezvoltarea
capitalului uman se numără printre priorităţile noastre pentru cooperarea cu vecinii. Prin schimbul de
experienţă între cadre universitare, funcţionari publici şi studenţi, vom încerca să realizăm o mai bună
înţelegere şi îmbogăţire reciprocă între Uniunea Europeană şi ţările partenere". Mai multe informaţii>>>

SOCIETATEA CIVILĂ DIN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC SE ÎNTRUNEȘTE LA FORUMUL DIN BERLIN

În perioada 18-19 noiembrie  peste  220 de reprezentanţi  ai  sectorului  societăţii  civile  din  UE şi  şase state
vecine de la est, s-au întrunit la Berlin în cadrul celui de-al doilea Forum al Societăţii Civile din Parteneriatul
Estic.

Scopul general al forumului a fost de a promova contactele dintre organizaţiile societăţii civile şi a facilita
dialogul acestora cu autorităţile publice în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi
Ucraina.

http://ec.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2010/2010_11_15_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Comisarul UE pentru Extindere şi Politica de Vecinătate, Stefan Fule şi Ministrul german de Externe, Guido
Westerwelle, s-au adresat către participanţi cu discursuri.

23 de organizaţii din Republica Moldova au reprezentat, la acest forum, întregul spectru al organizaţiilor
societăţii civile din ţară. Mai multe informaţii>>>

SUMMIT-UL UE-UCRAINA DIN BRUXELLES

Pe 22 noiembrie la Bruxelles a avut loc cel de-al 14-lea Summit UE-Ucraina. Uniunea Europeană (UE) a fost
reprezentată de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi José Manuel Barroso,
Preşedintele Comisiei Europene. Ucraina a fost reprezentată de către Preşedintele, Victor Ianukovici.

În declaraţia lor comună, liderii au salutat călduros Planul de Acţiune pentru liberalizarea vizelor pentru
Ucraina. Planul de acţiune stabileşte toate condiţiile tehnice, care trebuie respectate de către Ucraina
pentru a progresa spre instituirea unui regim fără vize, ca o perspectivă pe termen lung pentru călătorii de
scurtă şedere pentru cetăţenii ucraineni. Planul va fi pus în aplicare imediat, iar realizarea acestuia va fi
monitorizată, în mod sistematic, de către ambele părţi. Mai multe informaţii>>>

POLITIC

COMISIA EUROPEANĂ A ADOPTAT STRATEGIA DE EXTINDERE PENTRU 2010

Pe 9 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat pachetul de extindere, care include evaluarea stadiului actual
al pregătirilor, provocările viitoare, precum şi foaia de parcurs pentru Balcanii de Vest, Turcia şi Islanda.

Comisia a propus acordarea statutului de candidat pentru Muntenegru şi a recomandat demararea
negocierilor cu Muntenegru şi Albania, odată ce aceste ţări au mers în întâmpinarea unor priorităţi-cheie,
expuse în avizele anterioare. De asemenea, Comisia a confirmat că Croaţia intră în faza finală a pregătirilor
pentru aderare.

Prezent la reuniune, comisarul Fule a declarat: " Politica de extindere permite UE să facă faţă provocărilor,
generate de schimbările unei lumi multipolare, de care avem nevoie pentru a continua promovarea
valorilor noastre, dincolo de frontierele actuale. O Uniune care trebuie să reconstituie cooperarea între
foşti rivali, bazându-se pe cele mai înalte standarde ale drepturilor omului, mai degrabă va avea puterea
magnetică necesară pentru a modela lumea din jurul ei, decât să fie modelată de către cei din afară". Mai
multe informaţii>>>

ECONOMIC

COMISIA EUROPEANĂ A PREZENTAT NOUA SA STRATEGIE ENERGETICĂ PÂNĂ ÎN 2020

http://www.eeas.europa.eu/eastern/civil_society/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/117912.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1485&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1485&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Pe 10 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat noua strategie pentru o energie competitivă, durabilă şi
sigură.

Strategia 2020 defineşte priorităţile în domeniul energetic pentru următorii zece ani şi stabileşte acţiunile
care trebuie întreprinse pentru a face faţă provocărilor de economisire a energiei, realizarea unei pieţe
competitive, bazate pe siguranţa aprovizionării, stimularea inovaţiilor tehnologice şi promovarea unei
cooperări eficiente cu partenerii internaţionali.

Comisarul pentru Energie, Gunther Oettinger, a declarat: "Provocarea energetică este una dintre cele mai
mari teste pentru noi toţi. Orientarea sistemul nostru energetic pe o cale nouă, mai durabilă şi sigură, poate
necesita timp, dar deciziile ambiţioase trebuie luate acum. Pentru a avea o economie eficientă, competitivă
şi emisii scăzute de carbon, trebuie să europenizăm politicile de energie şi să ne concentrăm pe câteva
priorităţi, care necesită o atenţie specială. Mai multe informaţii>>>

COMISIA DESCRIE POLITICA AGRIOLĂ INOVATOARE COMUNĂ DE DUPĂ 2013

Pe 18 noiembrie, Comisia Europeană a publicat un raport privind Politica Agricolă Comună (PAC) până în
2020 – înfruntarea provocărilor alimentare, de resursele naturale şi provocări teritoriale ale viitorului.

Reforma are ca scop transformarea mai dinamică a sectorului agricol european, de natură să corespundă
viziunilor de stimulare a creşterii durabile, inteligente şi inclusiv.

Lucrarea prezintă trei opţiuni pentru viitoarea reformă. În urma examinării acestor idei, Comisia va
prezenta propuneri legislative formale la mijlocul anului 2011.

În aprecierea dată raportului, Comisarul UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a subliniat
importanţa promovării unei politici agricole comune “mai ecologice, mai echitabile, mai eficiente şi mai
eficace”.

“PAC  nu  este  doar  pentru  agricultori,  este  pentru  toţi  cetăţenii  UE  -  în  calitate  de  consumatori  şi
contribuabili. Prin urmare, este important ca noi să schiţăm politica noastră în aşa mod ca să poată fi mai
uşor de înţeles publicului larg, ca populaţia să înţeleagă beneficiile pe care agricultorii le pot furniza
societăţii în ansamblu”, a precizat Comisarul. Mai multe informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1492&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1527&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

