
Buletin pentru jurnalişti: Noutăţile 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 informative.

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere la 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

20 aprilie

Comisia Europeană va face public planul de consolidare a justiţiei şi securităţii pentru cetăţenii Europei,
care include acţiuni concrete şi un orar stabilit pentru a transforma aceste obiective într-o realitate Mai
multe informaţii>>>

21-25 aprilie

Comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, efectuează o vizită în România.
Mai multe informaţii>>>

22 aprilie

Ziua finanţării europene a IMM-urilor, va avea loc în Bucureşti, România Mai multe informaţii>>>

27 aprilie

Comisia Europeană va adopta o comunicare privind strategia europeană privind Energia Curată şi
Vehiculele Eficiente, stabilind o strategie ambiţioasă pentru a sprijini crearea unui sistem de transport de
Energie Curată şi Eficientă în cadrul UE. Mai multe informaţii>>>

NOUTAŢI (6-20 APRILIE)

LIDERII UE AU TRANSMIS CONDOLEANŢE POLONIEI

Pe 12 aprilie, liderii Uniunii Europene au exprimat condoleanţe familiilor victimelor accidentului aviatic şi
întregului popor polonez în legătură cu moartea preşedintelui Poloniei, Lech Kaczyński şi a altor demnitari
de rang înalt.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a subliniat că, Lech Kaczyński, a fost “un adevărat
patriot al Poloniei”, dar, în acelaşi timp, “îşi menţinea angajamentul ferm faţă de valorile UE şi cele ale
libertăţii şi solidarităţii”.

Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate,
Vicepreşedintele Comisiei Europene, a transmis “sincere condoleanţe poporului polonez”, şi a exprimat
solidaritatea UE în acest moment foarte greu şi trist” . Mai multe informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.sme-finance-day.eu/index.php?id=33
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_04_12_01_en.htm


Relaţii Internaţionale

DECLARAŢIA LUI HERMAN VAN ROMPUY PRIVIND SECURITATEA NUCLEARĂ A UE

Pe 12 aprilie Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European, a participat la Summit-ul de
securitate nucleară, care a avut loc la Washington şi unde a făcut o declaraţie în numele Uniunii Europene.

“Strategia noastră face din UE un susţinător puternic al multilateralismului şi cooperării multilaterale.
Scopul de consolidare a securităţii globale nucleare poate fi realizat numai în deplină cooperare cu toţi
membrii ONU”, a declarat preşedintele CE. „Vom continua să recunoaştem Tratatul de Neproliferare
Nucleară ca piatra de temelie a regimului nuclear internaţional de neproliferare”, a subliniat Van Rompuy.
Mai multe informaţii>>>

UE ÎMPĂRTĂŞEŞTE EXPERIENŢA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE

Pe 14 aprilie misiunea Uniunii Europene de asistenţă la frontiera moldo-ucraineană (EUBAM) a susţinut o
conferinţă internaţională la Kiev.

Scopul a fost de a oferi o oportunitate agenţilor de frontieră din Republica Moldova, Ucraina şi statele
membre ale UE de a efectua un schimb de experienţă în aspecte ce ţin de punerea în aplicare a conceptului
de management integrat al frontierei la nivel naţional şi să promoveze cooperarea internaţională între
serviciile de frontieră, care este o parte esenţială şi integrată de gestionare a frontierelor model a Uniunii
Europene. Mai multe informaţii>>>

COMISARUL HAHN SPRIJINĂ DEZVOLTAREA REGIUNII DUNĂREA

În perioada 19-21 aprilie, Johannes Hahn, Comisarul European pentru Politică Regională, în discursurile sale
de încheiere a conferinţelor de amploare de la Viena (Austria) şi Bratislava (Slovacia) va plasa în centru
atenţiei dezvoltarea unei strategii europene pentru regiunea Dunării. Mai multe informaţii>>>

Social

COMISARUL FÜLE A STĂRUIT ASUPRA IMPORTANŢEI RESPECTĂRII DREPTUIRLOR OMULUI

Pe 6 aprilie, Stefan Füle, Comisarul European pentru Extindere şi Politica de Vecinătate, s-a adresat către
delegaţii celui de-a 37-lea Congres Internaţional privind Drepturile Omului, care a avut loc în Erevan
(Armenia).

Potrivit Comisarului, respectarea drepturilor omului şi a principiilor statului de drept ocupă un loc extrem
de important în politica externă a UE, inclusiv în contextul punerii în aplicare a Politicii Europene de
Vecinătate şi a Parteneriatului Estic.

“În primul rând, respectarea drepturilor omului, valorilor democratice şi a statului de drept este şi va
rămâne un element crucial al stabilităţii în cadrul UE şi vecinătatea noastră”, a declarat Comisarul. Mai
multe informaţii>>>

UE A DESEMNAT FINALIŞTII UNUI CONCURS DE MEDIU

Pe 9 aprilie, oraşele Barcelona, Malmö, Nantes, Nürnberg, Reykjavík şi Vitoria-Gasteiz au fost desemnate,
de către Comisia Europeană pentru evaluarea concursului “Capitala europeană verde”, drept finalistele
acestui prestigios concurs.

Oraşele sunt evaluate în baza unor cerinţe riguroase a criteriilor de mediu, care includ contribuţia locală
pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, facilităţi de transport, spaţii verzi urbane, utilizarea durabilă

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_04_14_1_en.htm
http://www.eubam.org/index.php?action=show&sid=qog2nu9ske1hlm5ey5sea7ugpkkzt359&id=814
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/436&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_04_07_01_en.htm
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_04_07_01_en.htm


a terenurilor, a naturii şi a biodiversităţii, calitatea aerului la nivel local, poluare fonică, producerea şi
gestionarea deşeurilor, apa de consum, de tratare a apelor reziduale şi de management de mediu a
municipiului.

Anunţarea capitalei europene verzi pe anii 2012 şi 2013 va avea loc la finele lunii octombrie 2010, în cadrul
unei ceremonii care va avea loc la Stockholm. Stockholm este actuala capitală europeană verde, după ce
acest titlu va fi preluat, în 2011, de către Hamburg. Mai multe informaţii>>>

UE LANSEAZĂ O CAMPANIE DE SENSIBILIZARE PRIVIND PIERDEREA BIODIVERSITĂŢII

Pe 9 aprilie, Comisia Europeană a publicat sondajul Eurobarometru, care arată că mulţi europeni nu înţeleg
sensul noţiunii de biodiversitate şi nu se simt bine informaţi cu privire la pierderea biodiversităţii.

În acelaşi timp, Comisia a lansat o campanie care vizează informarea publicului cu privire la pierderea
biodiversităţii în UE.

Principalul obiectiv al campaniei este de a arăta cetăţenilor implicarea reală a acestei pierderi în viaţa lor de
zi cu zi, cu accent asupra acţiunilor care pot fi întreprinse de către cetăţeni pentru a preveni astfel de
pierderi. Campania se axează în jurul sloganului – “Suntem cu toţii împreună în această cauză”. Mai multe
informaţii>>>

UE LANSEAZĂ UN CONCURS PENTRU JURNALIŞTI ÎN PROBLEMA COMBATERII SĂRĂCIEI

Pe 12 aprilie, Comisia Europeană a lansat un concurs pentru jurnalişti, în cadrul acţiunilor dedicate Anului
European pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale. Concursul este deschis pentru jurnaliştii
audiovizualului, din presa scrisă şi on-line. Premiile vor fi acordate la nivel naţional şi european pentru cel
mai original şi interesant material.

Jurnaliştii pot depune cererile de participare on-line, înregistrându-se pe site-ul Anului European 2010 până
la 31 august 2010. La concurs sunt eligibile articole şi rapoarte publicate sau difuzate prin audiovizual în 27
de state membre, Islanda, Norvegia în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2009 şi 31 august 2010 . Mai
multe informaţii>>>

UE ANUNŢĂ O NOUĂ STRATEGIE PRIVIND INTEGRAREA MIGRANŢILOR

La data de 15 aprilie, reprezentanţii tuturor statelor UE s-au adunat la Zaragoza pentru a discuta despre
modul în care integrarea migranţilor poate deveni un stimulent pentru coeziunea socială în UE.

La această conferinţă ministerială, Comisia Europeană a lansat a treia ediţie a manualului său privind
integrarea pentru factorii de decizie şi practicieni, concentrându-se asupra rolului mass-media în procesul
de integrare şi importanţa de sensibilizare a problemei migranţilor.

Această ediţie este punctul culminant al unui proces, care a implicat aproape 600 de experţi, reprezentanţi
ai guvernelor şi organizaţiilor societăţii civile, pentru mai mult de 18 luni. Rezultatul este o gamă largă de
exemple concrete, care completează ultimele două ediţii şi un total de 7 ani de muncă. Mai multe
informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/410&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/411&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/411&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/416&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/416&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/127&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/127&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk


PROIECT UE PRIVIND DEZVOLTAREA URBANĂ

În perioada 19-21 aprilie, o conferinţă de trei zile a avut loc la Bruxelles, pentru a marca încheierea
programului MED-PACT şi preluarea programului succesor - CIUDAD (Cooperarea în Dezvoltarea Urbană şi
Dialog).

Cele două programe au fost concepute pentru a forma parteneriate între partenerii locali în UE şi ţările
europene de vecinătate, prin dezvoltarea capacităţilor lor de a colabora în soluţionarea problemelor
comune. Mai multe informaţii>>>

Economic

UE LANSEAZĂ REUNIUNEA PRIVIND STABILITATEA FINANCIARĂ

Pe 12 aprilie, Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană (BCE) au susţinut o conferinţă comună la
nivel înalt la sediul BCE din Frankfurt pe Main privind integrarea şi stabilitatea financiară.

Conferinţa a oferit o oportunitate reprezentanţilor la nivel înalt al pieţei financiare, factorilor de decizie şi
academicienilor de a discuta despre implicaţiile crizei financiare în contextual asigurării integrităţii şi
stabilităţii financiare europene şi internaţionale pe pieţe.

În discursul său, Jean-Claude Trichet, preşedintele BCE, a declarat că “această conferinţă comună ilustrează
cooperarea de lungă durată între BCE şi Comisie în domeniul integrării financiare. Cooperarea a inclus
recent, de asemenea, pregătirea pentru lansarea Consiliului european pentru riscuri sistemice. Mai multe
informaţii>>>

UE ESTE GATA SĂ OFERE 30 DE MILIARDE DE EURO PENTRU GRECIA

Pe 12 aprilie, statele membre ale Zonei Euro au convenit asupra condiţiilor de sprijin financiar, care va fi
oferit Greciei, la necesitate, pentru a proteja stabilitatea financiară în zona euro în ansamblu.

Statele din Zona Euro sunt pregătite să contribuie cu până la 30 miliarde de euro, în primul an, pentru a
acoperi necesităţile de finanţare a unui program comun, care urmează să fie proiectat cu şi cofinanţat de
Fondul Monetar Internaţional. Sprijinul financiar pentru următorii ani va fi decis în urma unui acord privind
programul comun. Mai multe informaţii la>>>

UE ALOCĂ 21 MILIOANE DE EURO PENTRU PROIECTE DE CERCETARE A CANCERULUI

Pe 15 aprilie, Comisia Europeană a alocat 21 milioane de euro pentru două noi proiecte de cercetare a
cancerului, care reprezintă parte a unui efort de cercetări internaţionale, coordonate de consorţiul Cancer
Genome, care are scopul de a elucida cuprinzător modificările în genomul uman.

Prin aceste două proiecte de cercetare, UE va contribui la eforturile la nivel mondial pentru a genera un
catalog de mutaţii genomice în tumorile de la 50 tipuri de cancer sau de diferite subtipuri.

Această abordare de cercetare va deschide calea spre medicamente mai personalizate în cazul în care
prescripţiile medicale pentru tratamentul cancerului se vor baza pe amprenta genetica a tumorii şi a
fiecărui pacient. Mai multe informaţii>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=21278&id_type=1
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