
Buletin informativ pentru jurnalişti: Actualităţile UE  

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 de 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 

 

Noutăţi principale 

UE va oferi asistenţă financiară pentru Haiti 

Preşedintele UE, Herman Van Rompuy a vizitat pentru prima dată România 

Parlamentul European susţine strategia europeană pentru regiunea Dunării 

UE dă start Anului european de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

 

Anunţuri 

28 ianuarie - în Spania se va desfăşura seminarul "Viitorul Parteneriatului Estic: provocări şi 

oportunităţi". Mai mult>>  

http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/agenda/partorient_EN.pdf 

1-2 februarie – în Germania se va desfăşura prima conferinţă privind pregătirea Strategiei UE pentru 

regiunea Dunării. Mai mult>> 

http://ec.europa.eu/romania/noutati/conferinta_ulm_februarie_2010_ro.htm 

3 februarie – în Parlamentul European au loc audieri cu privire la ultimul candidat în noua componenţă 

a Comisiei Europene. Mai mult>>  

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100122_en.htm 
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Noutăţi (11 ianuarie – 25 ianuarie)  

Relaţii internaţionale  

UE oferă ajutor victimelor din Haiti 

În primele ore după tragedia din Haiti, UE a început să acorde ajutor victimelor cutremurului devastator. 

Acest lucru a fost raportat de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă şi Politică de 

Securitate, Catherine Ashton, în declaraţia sa cu privire la această tragedie. 

Deja în noapte de 12 ianuarie, UE a creat Centrul de monitorizare şi informare, care este destinat să 

ajute victimele cutremurului. Grupul special de experţi din statele membre ale UE a fost trimis la Port-

au-Prince, capitala Haiti. După câteva ore după tragedie, UE a trimis prima parte a ajutorului financiar 

umanitar în valoare de 3 milioane de euro. Cu aceşti bani ONU şi Crucea Roşie au procurat medicamente 

de primă necesitate, apă, alimente şi corturi pentru şedere temporară. De asemenea ţările europene au 

trimis echipe de căutare şi de salvare ale experţilor săi. Mai mult>>  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2 

 

UE va oferi asistenţă financiară pentru Haiti  

18 ianuarie, în cadrul Summit-ului extraordinar convocat al UE, a fost luată decizia de a aloca 420 

milioane de euro - ajutor pentru Haiti, afectată de cutremur. Ajutorul umanitară de urgenţă va include 

122 milioane de euro, iar ajutorul pentru lucrări urgente de reabilitare - 107 de milioane de euro. Alte 

200 milioane de euro vor fi alocate pentru lucrări de reconstrucţie pe termen mediu şi lung.  

De asemenea, UE a propus să convoace o conferinţă internaţională privind Haiti. Aceeaşi întrebare va fi 

discutată la şedinţa Consiliului UE, din 11 februarie, care reuneşte şefii de stat şi de guvern din UE, de la 

Bruxelles. Mai mult>> 

http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/reunionhaiti.html 

 

Comisia Europeană salută organizarea de succes a alegerilor prezidenţiale din Ucraina  

18 ianuarie. Comisia Europeană a făcut o declaraţie oficială în care a salutat succesul alegerilor 

prezidenţiale din primul tur din Ucraina, din 17 ianuarie 2010. Comisia Europeană, a salut în special 

faptul că ziua alegerilor a fost precedată de o campanie activă, care a dat alegătorilor o alegere 

veritabilă.  

Comisia Europeană se aşteaptă ca liderii din Ucraina să asigure desfăşurarea celui de-al doilea tur al 

alegerilor, din 7 februarie, în aceeaşi atmosferă paşnică şi pe experienţa pozitivă din primul tur de 

scrutin. Mai mult>> 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/30&format=HTML&aged=0&language

=EN&guiLanguage=en 
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Politic 

Preşedintele UE, Herman Van Rompuy a vizitat pentru prima dată România 

18 ianuarie, Preşedintele Consiliului UE, Herman Van Rompuy a efectuat o vizită oficială în România. 

După o întâlnire cu preşedintele român Traian Băsescu, Herman Van Rompuy a declarat că scopul primei 

sale vizitei în România a fost de a cunoşte mai bine ţara, precum şi începutul lucrărilor concrete privind 

provocările şi priorităţile concrete, cum ar fi asigurarea sporiri economice în Europa şi în lupta cu 

schimbările climatice.  

De asemenea preşedinţii au discutat situaţia economică din România, Strategia UE pentru Dunăre, 

Strategia Mării Negre a UE. Preşedintele României l-a informat pe Herman Van Rompuy despre 

aspiraţiile europene ale Republicii Moldova. Mai mult>> 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/112428.pdf 

 

Economic 

Banca Europeană pentru Investiţii oferă 400 milioane de euro pentru dezvoltarea sectorului auto din 

România  

21 ianuarie, Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a anunţat oferire unui împrumut de 400 de milioane 

de euro, pentru Ford România SA, pentru dezvoltarea şi reconstrucţia fabricii actuale de asamblare a 

automobile din Craiova, în România de sud-vest.  

Creditul BEI va fi utilizate pentru a investi în fabrica Ford din Craiova, în echipamente pentru producerea 

de autoturisme noi. De asemenea, creditul va ajuta la începerea de producere a motoarelor noi, mici şi 

moderne, cu un consum redus de combustibil. Mai mult>> 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/5&format=HTML&aged=0&language

=EN&guiLanguage=en 

 

UE va oferi asistenţă financiară pentru constructorii din Lituania  

18 ianuarie, Comisia Europeană a aprobat cererea de ajutor a Lituaniei în cadrul Fondului European de 

Adaptare la Globalizare (EGF), care urmează să fie aprobată de către Parlamentul European şi Consiliul 

UE. Finanţarea în sumă de 1,118,893 de euro va ajuta la angajarea a 806 muncitori din sectorul de 

construcţii, concediaţi din 128 de întreprinderi mici şi mijlocii din ţară.  

Pe parcursul primelor două trimestre ale anului 2009, volumul lucrărilor de construcţii în Lituania a 

scăzut cu 42.81% şi 48.04%, respectiv, şi concedierea a fost o consecinţă a acestei căderi. Resursele EGF 

acordate, vor ajuta muncitorii care cel mai mult au suferit, să găsească noi locuri de muncă, prin 

acordarea de asistenţă în plasamentul de locuri de muncă, orientare profesională şi formarea 

profesională. Mai mult>> 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/28&format=HTML&aged=0&language

=EN&guiLanguage=en 
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Parlamentul European susţine strategia europeană pentru regiunea Dunării 

21 ianuarie. Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care cere Comisiei Europene să promoveze 

cooperarea în regiunea Dunării cu scopul de dezvoltare a sistemului de transport, ecologic, 

infrastructură energetică şi promovarea dezvoltării economice şi sociale. 

Deputaţii europeni au cerut Comisiei Europene să pregătească un plan de acţiune pentru punerea în 

aplicare a proiectelor care vor stimula navigaţia pe râu, crearea unui sistem multi intermodal de 

transport, de legătură cu ţările vecine precum Republica Moldova şi Ucraina, cât şi utilizarea resurselor 

de energie pură, cum ar fi energia hidro, solară şi eoliană. Mai mult>>  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-

0008+0+DOC+XML+V0//RO 

Societate 

UE dă start Anul european 2010 împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale  

21 ianuarie, în cadrul conferinţei inaugurată la Madrid sub preşedinţia primului-ministru Jose Luis 

Zapatero şi preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, Comisia Europeană şi Preşedinţia 

spaniolă a UE au lansat Anul European de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 2010. 

Scopul Anului European de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, este de a mări gradul de 

informarea cauzelor şi consecinţelor sărăciei în Europa, atât în rândul guvernelor cât şi în rândul 

partenerilor sociali şi a publicului larg. 

În activităţile Anului european 2010, vor participa 29 de ţări (27 de ţări ale UE, la fel Norvegia şi Islanda), 

fiecare dintre care va pregăti programe naţionale. Pentru campaniile de informare la nivel european şi 

naţional, precum şi pentru sute de proiecte naţionale va fi alocat un buget de 17 milioane de euro. Mai 

mult>> 

http://www.2010againstpoverty.eu/news/news/news10.html?langid=en 

 

A fost deschisă etapa de înscriere în cadrul Premiului Parlamentului European pentru Jurnalism  

Parlamentul European va acorda, pentru a treia oară, Premiul pentru Jurnalism. Acesta va fi acordat 

jurnaliştilor care au publicat / difuzat materiale despre teme majore la nivel european, sau care au 

promovat o mai bună înţelegere a instituţiilor şi/sau politicilor europene. 

Premiul cuprinde patru secţiuni diferite: presă scrisă, radio, TV şi internet. Câştigătorul fiecărei secţiuni 

va primi 5 000 euro. Din 15 ianuarie s-a început etapa de primire a lucrărilor pentru concurs. Premiile 

vor fi acordate în luna octombrie 2010. Toţi participanţii trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unui Stat 

Membru UE şi trebuie să fie înregistraţi ca jurnalişti în statul respectiv. Mai mult>>  

http://www.eppj.eu/view/ro/introduction.html 
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