
Buletin pentru jurnalişti: Noutăţile UE

Toate materialele ale 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 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

5 Mai

Miniştrii UE şi ai Canadei se vor întruni la Summit-ul anual bilateral EU-Canada, care va avea loc în
Bruxelles. Mai multe informaţii >>>

6 Mai

CE va organiza o conferinţă la nivel înalt “Forumul Financiar al ÎMM”, care va avea loc la Bruxelles şi va
întruni reprezentanţii băncilor şi ai altor instituţii financiare în problema abordării actualelor provocări.
Mai multe informaţii >>>

9 Mai

Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) va organiza Concursul Internaţional Video 2010 pentru
tinerii din UE, în Viena, Austria. Mai multe informaţii>>>

10-11 Mai

Consiliul pentru Educaţie, Tineret şi Cultură urmează să adopte un nou cadru strategic pentru
cooperarea europeană în educaţie şi formare profesională pentru perioada curentă şi până în 2020. Mai
multe informaţii >>>

11 Mai

Colegiul Comisarilor UE urmează să prezinte o informaţie privind 12 rapoarte de progres de ţară şi un
raport sectorial, în cadrul evaluării Politicii Europene de Vecinătate pe anii 2004-2009. Mai multe
informaţii >>>

15 Mai

Termenul limită pentru concursul de desen de Ziua Europei pentru elevi, organizat de Reprezentanţa
Comisiei Europene în România. Mai multe informaţii>>>

17-18 Mai

Pe 18 mai, la Madrid, va avea loc Summit-ul de cooperare UE-America Latină şi Caraibe (UE-ALC),
precedat, pe 17 mai, de o reuniune a Miniştrilor Afacerilor Externe. Mai multe informaţii>>>

http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1258135
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1258135
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1258101
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1255149
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1247133
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1247133
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1258108
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1258108
http://ec.europa.eu/romania/eu_you/concursuri/concurs_de_desene_ziua_europei_ro.htm
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1258108


NOUTĂŢI (21 aprilie – 4 mai)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Eurogrup este de acord cu un pachet de 110.000 de milioane de euro pentru Grecia

Pe 2 mai, în cadrul unei reuniune extraordinare, Eurogrupul şi miniştrii de finanţe din Zona Euro, au
convenit pentru un pachet de ajutor internaţional pentru Grecia în sumă de 110,000 milioane de euro,
pentru perioada 2010-2012, din această sumă, 80,000 milioane de euro vor fi alocate din Zona Euro.

Preşedintele Eurogrup, Jean-Claude Juncker, a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă : "Ne-am decis
pentru a activa pachetul de ajutor pentru Grecia". Totuşi, înainte de a efectua primele contribuţii,
procedurile parlamentare pentru împrumuturi bilaterale trebuie să fie completate în unele State
Membre în următoarele zile. Juncker, a precizat că autorităţile elene vor avea bani în timp pentru 19
mai, data scadentă a unei datorii greceşti publice importante. Mai multe informaţii>>>

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Catherine Ashton: UE trebuie să ajute Kârgâzstanul în restabilirea ordinii

Pe 20 aprilie, Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de
Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei Europene s-a adresat către Parlamentul European în problema
tulburărilor politice din Kârgâzstan.
Ea a declarat că recenta criză a demonstrat clar necesitatea implementării unor reforme economice şi
sociale reale în Kârgâzstan. „Din păcate, exemplul Kârgâzstanului demonstrează că guvernarea slabă şi
lipsa de reforme reale aduce instabilitate politică şi în cele din urmă violenţă”, a adăugat ea.

 “Cred că ar trebui să fim pregătiţi să ne implicăm în susţinerea Kârgâzstanului pentru restabilirea ordinii
constituţionale şi democratice şi punerea în aplicare a reformelor politice şi economice. Un plan
puternic şi credibil pentru revenirea cât mai rapidă la o guvernare legitimă în Kârgâstan, va permite UE
să ofere sprijinul necesar”, a declarat Catherine Ashton în adresarea sa către membrii Parlamentului
European. Mai multe informaţii>>>

UE a discutat cu Ucraina perspectivele colaborării

În perioada 21-23 aprilie, Comisarul European pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate,
Stefan Füle, a vizitat Ucraina. Scopul principal al vizitei a fost consolidarea, în continuare, a relaţiilor
bilaterale între UE şi Ucraina.

Pe 22 aprilie, în cadrul vizitei la Universitatea Naţională din Kiev “Taras Şevcenko”, adresându-se
studenţilor, Comisarul a subliniat importanţa dezvoltării relaţiilor între UE şi Ucraina.

 “În ultimii ani relaţiile de colaborare între UE şi Ucraina au cunoscut o nouă dinamică, mai ambiţioasă.
Acest lucru a fost exprimat cel mai clar la Summit-ul UE-Ucraina, din septembrie 2008.

Cu această ocazie, liderii UE şi din Ucraina au recunoscut faptul că noul acord, negocierile pentru care
sunt deja destul de avansate, ar trebui să vizeze asocierea politică şi integrarea economică. Prin urmare,
proiectul de acord a fost denumit “Acord de Asociere”. De asemenea, a fost anunţată decizia de a lansa
un dialog în vederea stabilirii, în perspectivă, a unui regim fără vize pentru şederi de scurtă durată”, a
declarat Stefan Füle. Mai multe informaţii>>>

http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/may2salgadobruselasfinal.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/171&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/175&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


UE CONSOLIDEAZĂ COOPERAREA ÎN DOMENIUL VIZELOR CU GEORGIA

Pe 27 aprilie, Comisia Europeană a propus încheierea acordurilor de facilitare a vizelor şi a acordurilor de
readmisie cu Georgia. Proiectele de acorduri sunt rezultatul recentelor negocieri dintre UE şi Georgia.

"Optez ferm pentru facilitarea vizelor pentru Georgia. Reducerea barierelor de vize este o modalitate de
a aduce oamenii mai aproape unul de altul şi de a permite cetăţenilor să călătorească peste tot în
Europa”, a declarat Cecilia Malmström, Comisarul pentru Afaceri Interne.

 “Mă bucur să văd că o cooperare consolidată între UE şi Georgia este răsplătită. Prin implementarea în
practică a acestor acorduri, Georgia va fi mai aproape de Uniunea Europeană”. Mai multe informaţii>>>

Comisarul Füle: Negocierile privind Acordul de Asociere cu Republica Moldova continuă la viteza de
croazieră

Pe 28 aprilie, Comisarul European pentru Extindere şi Politica de Vecinătate, Stefan Füle, s-a adresat
membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe (AFET) a Parlamentului European. În discursul său Füle a
expus impresiile personale în urma recentelor vizite, efectuate în cele trei ţări din Caucazul de Sud şi
Ucraina, la începutul acestei luni.

“Odată cu lansarea din anul trecut, la Praga, a Parteneriatului Estic, ambiţia mea este să ne asigurăm că
acest cadru poate fi extins pe mai multe dimensiuni. Întâi de toate, scopul nostru este de a actualiza
relaţiile noastre contractuale cu partenerii estici.

Cu Ucraina, deja negociem un acord de câţiva ani, iar negocierile cu Republica Moldova au fost lansate la
începutul anului 2010 şi continuă la viteza de croazieră”, a subliniat Füle. Mai multe informaţii>>>

POLITICĂ

Preşedintele Barroso l-a felicitat pe Viktor Orban cu victoria în alegerile din Ungaria

Pe 25 aprilie, Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a telefonat pe Viktor Orbán pentru
a-l felicita personal, subliniind victoria electorală clară, bazată pe un program pro-european şi un
angajament ferm pentru valorile europene.

 “Veţi intra în funcţie, la un moment crucial, când Ungaria şi alte state membre ale UE trebuie să
acţioneze în mod consecvent pentru a face faţă provocărilor crizei economice. Uniunea Europeană a
demonstrat deja unitate şi solidaritate pentru a ajuta statele membre în identificarea soluţiilor de
depăşire a crizei. Totodată, adoptarea şi punerea în aplicare a strategiei pentru Europa până în 2020, va
constitui o prioritate pentru viitorul apropiat, şi contăm pe angajamentul şi sprijinul dumneavoastră”, a
spus preşedintele CE. Mai multe informaţii >>>

ECONOMIC

UE investeşte 500 mln de euro în iniţiativa „Tehnologiile emergente de viitor”

Comisia Europeană continuă să sprijine iniţiativele ambiţioase de ştiinţă pentru a aborda provocările
ştiinţifice ale secolului 21.

Pe 20 aprilie, cu scopul de a încuraja tinerii cercetători, UE a lansat iniţiativa „Tehnologiile emergente de
viitor” (FET), ca parte a programului Comisiei Europene în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii (TIC).

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/472&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/189
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/151&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Iniţiativa FET are drept scop angajarea în activităţile de cercetare high-tech a întreprinderilor mici şi
mijlocii. În acest fel, rezultatele cercetării se vor transforma mai rapid într-un adevărat potenţial de
inovare pentru viitor.

Comisarul Agendei Digitale a UE, Neelie Kroes, a declarat: ”În aceste zile de incertitudine economică,
Europa trebuie să investească cu îndrăzneală în viitorul său. Comisia Europeană doreşte să dubleze
bugetul pentru cercetările FET până în 2015 şi, de aceea, îndemn statele membre să se alăture acestui
efort cu investiţii proprii”. Mai multe informaţii >>>

UE se solidarizează cu România prin acordarea asistenţei în depăşirea crizei economice

Pe 22 aprilie, la Bruxelles, Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, s-a întâlnit cu
preşedintele României, Traian Băsescu, adresându-i felicitări cu prilejul realegerii sale în funcţia de
preşedinte, precum şi cu ocazia desemnării noului Guvern.

După întrevedere, José Manuel Durão Barroso, a făcut o declaraţie pentru presă:

 “Aşteptăm cu nerăbdare să avem o strânsă colaborare cu guvernul nou format. Suntem ferm convinşi
că România are nevoie de stabilitate politică şi curaj pentru a promova reformele dificile, dar necesare.
Noi am discutat agenda implementării reformelor necesare în diverse domenii. De fapt, am discutat şi
despre reformele pentru Europa. Acesta pentru că nu doar România are nevoie de reforme, şi eu sunt
foarte recunoscător pentru sprijinul preşedintelui Traian Băsescu în elaborarea noii strategii ale Uniunii
Europene până în 2020”, a declarat Preşedintele Comisiei Europene. Mai multe informaţii>>>

Spania cere o reuniune extraordinară a miniştrilor de transport pentru a acorda un impuls “Cerului
unic european”

Pe 23 aprilie Ministrul spaniol al Lucrărilor Publice, José Blanco, la Madrid (Spania), ţara care deţine
preşedinţia UE, a cerut convocarea, în luna mai, a unei reuniuni extraordinare a Consiliului pentru
Transporturi, cu sprijinul Comisiei, pentru a da un impuls implementării iniţiativei “Cerul Unic
European”. Solicitarea vine ca urmare a recentei crize a traficului aerian, cauzată de un nor vulcanic.

Ministrul, de asemenea, a optat pentru instituirea Eurocontrolului drept unicul organism de conducere
în domeniul aerian, deoarece până acum răspunderea a căzut pe statele membre, în baza rapoartelor
tehnice a organismului comunitar pentru traficul aerian. Mai multe informaţii >>>

CE iniţiază discuţii pe marginea strategiei europene privind vehicule nepoluante şi eficiente

Pe 27 aprilie, Comisia Europeană a anunţat lansarea discuţiilor pe marginea Strategiei Europene privind
Energia Curată şi Vehicule Eficiente. Discuţiile vor viza stabilirea unei strategii ambiţioase pentru a
sprijini crearea unui sistem de transport nepoluant şi eficient în UE, care va contribui la realizarea
obiectivelor „Europa 2020” prin consolidarea capacităţilor Europei de a produce vehicule inteligente şi
durabile.

Strategia va stabili un plan de acţiuni pentru următorii ani pentru a sprijini decarbonizarea
combustibilului pentru transport, bazată pe o abordare nouă a politicii industriale, care va contribui la
crearea locurilor de muncă, orientate spre produse ecologice, în contextul consolidării poziţiei globale a
industriei UE.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/140&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/176&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/abr23_joseblanco.html


Vehicule nepoluante şi eficiente energetic, cum ar fi maşinile electrice, vor contribui semnificativ la
atingerea priorităţilor Strategiei Europa 2020 de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaştere şi
inovare (creştere inteligentă) şi promovarea unor resurse mai eficiente, mai ecologice şi o economie mai
competitivă (o creştere durabilă). Mai multe informaţii >>>

SOCIAL

UE promovează un plan de acţiuni pentru a asigura libertăţile, securitatea şi justiţia

Pe 20 aprilie, Comisia Europeană a prezentat planul de acţiuni detaliat, în conformitate cu programul de
la Stockholm, adoptat de Consiliul European, în decembrie anul trecut.

Într-un cadru global de 170 de iniţiative pentru acţiunile Uniunii Europene, Comisia a selectat o serie de
acţiuni-cheie pentru a transpune obiectivele programului de la Stockholm în propuneri concrete. Planul
de acţiune CE are un calendar clar stabilit pentru anii 2010-2014.

Planul CE include 10 iniţiative pentru a oferi mai multă securitate cetăţenilor europeni şi un răspuns
responsabil pentru problema migraţiei. Alte 10 iniţiative se referă la justiţie, drepturi fundamentale şi
domeniul de cetăţenie şi includ acţiuni concrete pentru a ajuta europenii să lucreze, studieze şi să
călătorească în UE şi pentru a sprijini activitatea economică în cadrul pieţei unice.

Planul va ajuta cetăţenii UE, atunci când aceştia îşi exercită dreptul de a trăi, lucra, studia sau de a
călători în afara ţărilor lor de origine. Sarcinile administrative vor fi reduse prin facilitarea recunoaşterii
documentelor oficiale. De asemenea, se ocupă cu protecţia datelor, drepturile copilului, discriminarea
pe bază rasială, violenţa împotriva femeilor, migraţie şi azil.

Planul vizează ameninţările de securitate şi problemele siguranţei de zi cu zi: combaterea criminalităţii
informatice, furtul de identitate, contrabanda, probleme vamale, minorii neînsoţiţi, traficul de fiinţe
umane şi a exploatării sexuale a copiilor. Mai multe informaţii >>>

Noua procedură de selecţie a EPSO a fost lansată cu succes

Mai mult de 51,000 de oameni au aplicat pentru prima selecţie la concursul pentru posturile de
funcţionari ai UE, în cadrul unei proceduri de selecţie modernizate şi raţionalizate, lansate de Oficiul
European pentru Selecţia Personalului (EPSO) în luna martie. Testarea candidaţilor a început la 6 aprilie
şi va continua până la 21 mai.

Pe 21 aprilie, Mures Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei pentru Relaţii Inter-instituţionale şi
Administraţie  a  comentat  lansarea  procedurii  noi  de  EPSO.  “Este  minunat  să vezi  că atât  de  mulţi
oameni au aplicat pentru o carieră în instituţiile europene”. Mai multe informaţii >>>

CE premiază jurnaliştii pentru articolele împotriva discriminării rasiale

Pe  29  aprilie,  a  avut  loc  cea  de-a  şasea  ceremonie  de  decernare  a  premiului  pentru  jurnalişti  “Pentru
Diversitate. Împotriva discriminării”.

În acest an, Comisia a oferit premiul pentru trei jurnalişti din presa on-line şi din presa scrisă, care, prin
munca lor, au contribuit la o mai bună înţelegere publică a beneficiilor diversităţii şi a luptei împotriva
discriminării.

Concursul a fost accesibil jurnaliştilor din UE care scriu pe teme de discriminare pe motive de rasă sau
origine etnică, religie sau convingeri, vârstă, incapacitate şi orientare sexuală.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energy-efficient/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/139&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/452&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


În anticiparea Anului European de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, concursul a inclus un
premiu special pentru jurnaliştii care evidenţiază modul în care discriminarea poate duce la sărăcie şi /
sau modul în care sărăcia poate duce la discriminare. Mai multe informaţii >>>

Mai multe state ale UE s-au angajat să implementeze sistemul eCall în automobile

Pe 4 mai 2010 opt state membre ale UE (Belgia, Bulgaria, Ungaria, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Polonia
şi România) şi mai multe organizaţii de transport (OptoTelematics, DEKRA, Eurosmart, European Road
Transport Siguranţa Consiliului, GMV) au semnat Memorandumul de eCall înţelegere, şi s-au angajat să
implementeze sistemul eCall.

Ceremonia a fost urmată de testarea tehnologiilor sistemului eCall, pe esplanada din Berlaymont,
Bruxelles, Belgia.

Anterior, 15 state membre ale UE (precum şi trei alte ţări europene) şi mai mult de 80 de companii şi
organizaţii au semnat deja memorandumul referitor la eCall.

ECall este un sistem pentru automobile, care apelează automat 112, numărul european unic de urgenţă,
atunci când o maşină este implicată într-un accident grav şi trimite locaţia sa la cel mai apropiat centru
de urgenţă - chiar şi atunci când pasagerii nu ştiu sau nu pot spune unde sunt. Mai mutle informaţii>>>

Mai mult de 500 de oraşe europene s-au alăturat iniţiativei europene de combatere a schimbărilor
climaterice

Peste 500 de primari europeni au semnat, pe 4 mai, în cadrul unei ceremonii solemne găzduite de
hemiciclul Parlamentului European, un „Pact al Primarilor”. Co-organizată de către Comisia Europeană,
Comitetul Regiunilor şi Parlamentul European, această ceremonie este a doua de acest gen şi marchează
creşterea excepţională a oraşelor care au aderat la „Pactul primarilor”, iar evenimentul constituie o
oportunitate pentru primari din întreaga Europă de a-şi împărtăşi experienţa de participare la Pact.

Prima ceremonie a avut loc la Bruxelles, la 10 februarie 2009 şi a întrunit mai mult de 100 de primari de
oraşe europene.

Iniţiativa Comisiei Europene - Pactul Primarilor, încurajează şi sprijină oraşele să preia conducerea
pentru a face faţă schimbărilor climatice la nivel local şi regional. Pactul primarilor este un angajament al
oraşelor semnatare pentru a merge dincolo de obiectivele politicii energetice a UE în ceea ce priveşte
reducerea emisiilor de CO2 prin eficienţă energetică sporită şi de producere a energiei curate şi
regenerabile. Semnatarii Pactului Primarilor, de asemenea, se angajează să prezinte şi să implementeze
un plan de acţiuni privind energia durabilă, explicând modul în care acestea vor realiza obiectivul de pe
teritoriul lor, inclusiv acţiunile din atât sectorul public, cât şi privat. Mai multe informaţii>>>

http://journalistaward.stop-discrimination.info/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm
http://www.eumayors.eu/

