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Buletin informativ pentru jurnaliști, 20 ianuarie 2011

Toate materialele prezentate în acest buletin informativ pot fi liber utilizate și reproduse de presă și media
electronică sau orice alte proiecte informaţionale.

Reeditarea acestor materiale va conţine o referinţă la Delegaţia Uniunii Europene în Moldova.

Delegaţia încurajează pe deplin răspândirea produsului său informaţional în rândurile mass-media din
Moldova, autorităţilor centrale și locale, universităţilor și organizaţiilor publice, etc.

Anunţuri

21 ianuarie, BERLIN

COMISIA EUROPEANĂ PARTICIPĂ ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII VERZI DESFĂȘURATE LA  BERLIN Pentru mai
multe detalii>>>

26-30 ianuarie, DAVOS-KLOSTERS

FORUMUL ECONOMIC MONDIAL: ÎNTRUNIRE ANUALĂ Pentru mai multe detalii >>>

27 ianuarie, BRUXELLES

ZIUA PROTECŢIEI CIVILE 2011 Pentru mai multe detalii >>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/188067-european-commission-at-green-week-in-berlin/mode/window
http://europa.eu/eucalendar/event/id/183065-world-economic-forum-annual-meeting/mode/window
http://europa.eu/eucalendar/event/id/180054-civil-protection-info-day-2011/mode/window
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Știri (21 decembrie 2010-19 ianuarie 2011)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

PARLAMENTUL ADOPTĂ BUGETUL UE PENTRU 2011.

Parlamentul European a adoptat bugetul UE pentru 2011 în cadrul sesiunii plenare care a avut loc la
Strasbourg pe data de 15 decembrie 2010. Bugetul adoptat reflectă  majoritatea priorităţilor Membrilor
Parlamentului European (MP), respectând limitele absolute  expuse de către Consiliu. În cadrul negocierilor
pentru bugetul adoptat pentru acest an, MP au ajuns la un acord cu Consiliul și Comisia în ceea ce privește
unele cerinţe politice referitoare la buget.

Comentând asupra adoptării bugetului UE pentru 2011, Președintele PE Jerzy Buzek a declarat: "Am
acţionat cu responsabilitate în aceste timpuri de austeritate.  Am avut nevoie de un buget al UE pentru
2011 care să se axeze pe investiţii care ar putea declanșa o creștere economică și care ar putea genera noi
locuri de muncă care ne-ar permite să depășim criza.  Acest buget al UE este vestea cea bună pentru
Uniunea Europeană și cetăţenii acesteia.  Cel mai important lucru este faptul că la insistenţa Parlamentului
European, în iunie 2011, Comisia va lansa cu propriile resurse o propunere legislativă și următorul buget pe
termen lung."

Bugetul pentru 2011, adoptat de către întreg Parlamentul European, include mai multe măsuri de finanţare
pentru priorităţile stabilite de către MP, precum tineret, inovaţii, procesul de pace în Orientul Mijlociu și
Palestina. Pentru mai multe detalii >>>>

CATHERINE ASHTON ÎNDEAMNĂ BELARUSUL SĂ SE IMPLICE ÎNTR-UN DIALOG AL REFORMELOR

Comentând asupra rezultatelor alegerilor prezidenţiale din Belarus, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri
Externe al UE, Catherine Ashton a menţionat că tendinţa rezultată prin progresul relativ pe durata
campaniei electorale din Belarus nu a fost urmată de un proces electoral transparent și echitabil.

Catherine Ashton a îndemnat Belarusul să se implice într-un dialog cu OSCE/BIDDO în vederea reformării
codului electoral și găsirii celei mai bune căi de implementare a recomandărilor OSCE/BIDDO cu scopul de a
desfășura mai eficient viitoarele alegeri.

Într-o declaraţie făcută la Bruxelles, doamna Ashton a enunţat următoarele: “Este regretabil că noaptea
alegerilor a fost plină de violenţă, fapt ce condamn cu înverșunare. Este inacceptabil ceea ce a urmat: bătăi
și detenţia unor lideri din opoziţie, inclusiv a unor candidaţi la președinţie.” Pentru mai multe detalii >>>

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101215IPR10188/html/Parliament-adopts-EU-budget-for-2011
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UE RATIFICĂ CONVENŢIA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Ca  urmare  a  ratificării  formale,  este  pentru  prima  dată în  istorie  când  UE  a  devenit  parte  la  un  tratat
internaţional cu privire la drepturile omului – Convenţia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu
dizabilităţi. Convenţia a fost semnată la 5 ianuarie 2011 și are drept scop asigurarea faptului că persoanele
cu dizabilităţi pot să se bucure de drepturile lor în egală măsură cu alţi cetăţeni. Este primul tratat complex
cu privire la drepturile omului care a fost ratificat de UE, semnat de către toate cele 27 de State Membre și
ratificat de 16 dintre ele. Convenţia prevede standarde minime care protejează și asigură un spectru larg de
drepturi civile, politice, sociale și economice persoanelor cu dizabilităţi. Aceasta reflectă angajamentul
deplin al UE, prevăzut de Strategia Comisiei Europene privind persoanele cu handicap (IP/10/1505) de a
crea până în 2020 o Europă fără bariere  pentru cele aproximativ 80 de milioane de persoane cu dizabilităţi
care trăiesc în UE.

Pentru UE, Convenţia semnată este echivalentă cu asigurarea faptului că legislaţia, politicile și programele
adoptate la nivel de UE se conformează cu prevederile Convenţiei cu privire la drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, în limitele responsabilităţilor UE. Statele Membre ale UE care au ratificat Convenţia vor
întreprinde măsuri în următoarele domenii: accesul la educaţie, angajarea în câmpul muncii, transport,
infrastructuri și clădiri deschise publicului, acordarea dreptului la vot, îmbunătăţirea participării politice și
asigurarea capacităţii juridice depline tuturor persoanelor cu dizabilităţi. Pentru mai multe detalii>>>

ÎNALTUL REPREZENTANT AL UE, CATHERINE ASHTON A VIZITAT ORIENTUL MIJLOCIU

Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al UE.

În perioada 5-6 ianuarie 2011, Vicepreședintele Comisiei Europene a efectuat o vizită în Orientul Mijlociu.
Doamna  Ashton  a  avut  o  întrevedere  cu  liderii  cheie  ai  autorităţilor  Israeliene  și  Palestiniene  pentru  a
confirma angajamentul UE la un proces de pace și de a reitera necesitatea de a deschide accesul în Gaza,
fapt ce va permite reconstrucţia și renașterea economică a regiunii.

Catherine Ashton a menţionat cu referire la această vizită: "Este necesar să se progreseze în procesul de
pace  pe  termen  lung  dintre  Israel  și  Palestina,  iar  UE va continua să susţină toate eforturile în vederea
atingerii acestui obiectiv. Nu există altă alternativă decât un  acord negociat între aceste două părţi. Noi
dorim să vedem Statul Israel trăind în pace și securitate alături de un Stat Palestinian suveran și viabil."
Pentru mai multe detalii>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=23642&lang_id=450
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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ANUL EUROPEAN AL VOLUNTARIATULUI PROMOVEAZĂ COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ

Anul 2011, declarat Anul European al Voluntariatului tinerilor (EYV2011) a fost lansat oficial pe data de 10
ianuarie 2011 în cadrul unei ceremonii la care au participat reprezentanţii Comisiei Europene și
Președintele Ungariei. Acest eveniment a marcat de asemenea startul etapei maghiare a Caravanei
EYV2011  –  o  caravană europeană care  va  călători  timp  de  un  an  prin  ţările  membre  ale  UE,  oferind
organizaţiilor de voluntariat ocazia de a-și demonstra activităţile pe care le desfășoară.

EYV2011 coincide cu activităţile derulate de ONU pentru a marca cea de-a 10-a aniversare a Anului
Internaţional al Voluntarilor. UE a lucrat ani în șir pentru a promova activitatea de voluntariat și în 1996 a
creat Serviciul European de Voluntariat (EVS) pentru a încuraja tinerii să devină voluntari și să se implice în
activităţile din cadrul comunităţilor locale de peste hotare. EVS oferă tinerilor europeni oportunitatea de a
derula activităţi de voluntariat pentru care nu sunt remuneraţi, într-o ţară străină, în afara hotarelor UE.
Scopul este de a promova principiile de solidaritate, înţelegere reciprocă, toleranţă și activism civic printre
tineri. Pentru mai multe detalii>>>

POLITICĂ

MESAJ DE FELICITARE DIN PARTEA PREȘEDINTELUI COMISIEI EUROPENE, DOMNUL JOSE MANUEL BARROSO
CĂTRE DOMNUL VLAD FILAT, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA

La 14 ianuarie, 2011 la Bruxelles, Președintele Comisiei Europene, domnul Jose Manuel Barroso a expediat
un mesaj de felicitare domnului Vlad Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova:  "Din numele Comisiei
Europene, permiteţi-mi să vă felicit cu ocazia numirii D-voastră în funcţia de Prim-ministru al  Republicii
Moldova.

Este un moment crucial pentru ţara D-voastră. Ca urmare a mandatului cu care aţi fost instituit de către
Parlamentul Republicii Moldova, îmi exprim speranţa că veţi continua reformele politice și economice
necesare, care vor aduce ţara D-voastră mai aproape de UE.

În acest sens, puteţi să contaţi pe sprijinul continuu al Comisiei Europene în depășirea oricăror provocări
pentru ca cetăţenii Republicii Moldova să beneficieze de acest fapt.

Aș dori să vă urez mult succes în activitatea de aprofundare a relaţiilor dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană." Pentru mai multe detalii>>>

http://europa.eu/eucalendar/event/id/185063-hrvp-ashton-in-the-middle-east/mode/standalone
http://enpi-info.eu/maineast.php?id=23706&id_type=1&lang_id=450&subject=7-9-10-11-13
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DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND FORMAREA NOULUI GUVERN AL REPUBLICII MOLDOVA

La 15 ianuarie 2011, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al UE, Catherine
Ashton și Comisarul pentru Extindere și Politică Europeană de Vecinătate,  Stefan Füle au făcut o declaraţie
comună privind formarea noului guvern al Republicii Moldova:

"Salutăm aprobarea Guvernului de către Parlamentul Republicii Moldova, ca urmare a alegerilor din 28
noiembrie. Acesta este un pas important pentru dezvoltarea democratică a ţării. Ne exprimăm încrederea și
speranţa că noul guvern va continua progresul important obţinut în cadrul relaţiilor dintre UE și Moldova și
că toate forţele politice din Parlamentul Republicii Moldova se vor angaja într-un dialog deschis și
constructiv, care va permite alegerea Președintelui Republicii Moldova și va promova implementarea
agendei pro-europene de reformare.

Uniunea Europeană respectă angajamentul de a aprofunda relaţiile sale cu  Republica Moldova și de a oferi
sprijin în implementarea agendei de reformare și de armonizare ambiţioasă. În acest sens, UE își exprimă
dorinţa de a continua cooperarea intensivă cu Republica Moldova." Pentru mai multe detalii>>>

ECONOMIE

TINERII ORGANIZEAZĂ CAMPANII DE COLECTARE DE FONDURI

În perioada 24-25 decembrie 2010, în cadrul seminarului "Colectarea de fonduri și mobilizarea resurselor”,
tinerii reprezentanţi ai ONG-urilor și grupurilor de iniţiativă din zonele rurale ale raioanelor Sângerei,
Călărași și Leova au dezvoltat competenţe de organizare și desfășurare a campaniilor de colectare de
fonduri.

Activitatea a fost organizată de Institutul de Instruiri în Dezvoltare “Millennium” în cadrul proiectului
“Activismul social al tinerilor din regiunile rurale ale Moldovei și Poloniei” finanţat de către Fondul Naţional
pentru Democraţie (NED) prin intermediul Programului Fond Comun, lansat de Parteneriatul European
pentru Democraţie (EPD) și Fundaţia Est Europeană (EEF). Pentru mai multe detalii>>

SFÂRȘITUL PROIECTULUI: SEMINŢELE ÎNCREDERII ȘI PROFESIONALISMULUI AU FOST PLANTATE

Proiectul finanţat de UE “Suport pentru implementarea acordurilor dintre UE-Moldova” lansat în august
2008 cu un plan detaliat de activităţi care au inclus cooperare și parteneriat pentru sprijinirea
implementării acordurilor dintre Moldova și UE a ajuns la sfârșit de mandat.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/25&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/20&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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La 21 decembrie 2010, la sfârșitul ceremoniei dedicate proiectului, Ambasadorul Dirk Schuebel, Șeful
Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat: “Analizând cele realizate prin intermediul
acestui proiect în ultimii doi ani, pot să afirm că sunt mândru și mulţumit de rezultatele obţinute, de faptul
că provocările și dificultăţile iniţiale au fost depășite prin decizii informative și acţiuni constructive. Sunt
bucuros să spun că a venit vremea culegerii roadelor muncii noastre comune"! Pentru mai multe detalii>>

CULTURĂ ȘI EDUCAŢIE

A FOST FĂCUT PUBLIC UN NOU APEL DE PROPUNERI PENTRU PROGRAMUL ERASMUS MUNDUS

A fost făcut public un nou apel de propuneri pentru programul Erasmus Mundus. Apelul are drept scop
oferirea finanţării pentru cele trei acţiuni ale programului:

Acţiunea 1: Programele comune Erasmus Mundus

· Acţiunea 1A - Cursuri de masterat Erasmus Mundus (CMEM);

· Acţiunea 1B - Doctorate comune Erasmus Mundus (DCEM);

Acţiunea 2: Parteneriate Erasmus

·  Acţiunea 2 – DIRECŢIA 1:  Parteneriate cu ţările vizate de instrumentele IEVP, ICD, IAP și FED (fosta
Fereastra de Cooperare Externă)

· Acţiunea  2  –  DIRECŢIA  2:  Parteneriate  cu  ţările  și  teritoriile  vizate  de  Instrumentele  pentru  ţările
industrializate (ITI)

Acţiunea 3: Promovarea Învăţământului Superior European

· Proiecte de  ameliorare a atractivităţii Învăţământului Superior European.

Termenul limită de depunere pentru proiecte în cadrul celor trei tipuri de acţiuni Erasmus Mundus este 29
aprilie 2011.

Adiţional,  la  data  de  7  februarie  2011  va  avea  loc  un  InfoDay,  în  cadrul  căruia  se  vor  acorda  mai  multe
informaţii cu privire la Apel și se vor explica procesele de aplicare și depunere a candidaturilor, oferindu-se
indicii și sfaturi pentru a elabora o propunere viabilă pentru cele trei acţiuni. InfoDay se va desfășura la
Bruxelles, iar evenimentul va fi transmis în direct, pe internet. Pentru mai multe detalii>>>

http://www.partnershipfair.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=174:young-people-organize-fundraising-campaigns&catid=6:grants-in-action&Itemid=26&lang=en
http://support-md-eu.md/

