
Buletin pentru jurnalişti 

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-mediei din Republica 

Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc. 

 

Anunţuri 

14-20 IUNIE 

A treia ediţie a Săptămânii UE a veterinarilor, organizată în parteneriat cu Federaţia Medicilor Veterinari din 

Europa (FVE), se va desfăşura pe teritoriul UE. Mai multe informaţii >>> 

15 IUNIE  

Consiliul de Cooperare UE-Republica Moldova are loc la Luxemburg. O transmisie video live este disponibilă 

pe site-ul Comisiei Europene. Mai multe informaţii >>> 

15 IUNIE  

Dialogul politic la nivel ministerial UE-Ucraina are loc la Luxemburg. Mai multe informaţii >>> 

20-21 IUNIE 

Are loc deschiderea oficială a Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE), o agenţie nou creată a 

UE cu sediul la Vilnius, Lituania. Mai multe informaţii >>> 

28 IUNIE 

Biroul European de Informare al Romilor susţine o conferinţă de o zi, în cadrul Comitetul european social-

economic de la Bruxelles, întitulată "Combaterea sărăciei în rândul romilor, asigurarea egalităţii". Mai multe 

informaţii >>> 

 

Noutăţi (2 iunie-15 iunie) 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

COMISARUL EUROPEAN CIOLOȘ A VIZITAT MOLDOVA 

În perioada 3-6 iunie, Comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, a efectuat 

o vizită în Republica Moldova. 

Comisarul sa întâlnit cu preşedintele interimar şi preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, Prim-ministru, 

Vlad Filat, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Valeriu Cosarciuc, Vice-preşedintelel Parlamentului, 

Serafim Urechean, şi cu liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. 

http://ec.europa.eu/food/dyna/conference/
http://europa.eu/eucalendar/event.shtml?eventId=1256100
http://europa.eu/eucalendar/event.shtml?eventId=1256100
http://www.eige.europa.eu/node/331
http://erionet.org/site/
http://erionet.org/site/


Dacian Cioloş, de asemenea, a avut o întrevedere cu  Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniştilor, 

precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. 

Obiectivul principal al discuţiilor purtate cu oficialii de la Chişinău a vizat relaţiile comerciale în domeniul 

agriculturii şi prelucrării produselor alimentare. 

"Republica Moldova este o ţară cu tradiţii agricole şi un cu un mare potenţial în domeniu. Uniunea 

Europeană este deja un partener important pentru agricultura ţării şi industriei alimentare. Relaţiile noastre 

comerciale în acest domeniu şi dincolo de acesta sunt în creştere, precum şi eforturile reciproce pentru a 

menţine această creştere " a declarat Dacian Cioloş, înainte de vizita.  

Comisarul Cioloş a vizitat, de asemenea, câteva ferme agricole amplasate în raza Chişinăului. Mai multe 

informaţii >>> 

 

UCRAINA S-A ANGAJAT SĂ INTENSIFICE LUPTA CU CORUPȚIA ȘI TRAFICUL DE FIINȚE UMANE 

Pe 9 iunie, Guvernul Ucrainei s-a angajat, în faţa preşedinţiei spaniole a Uniunii Europene,  să intensifice 

acţiunile în combaterea corupţiei, traficului cu fiinţe umane şi cu droguri în scopul îmbunătăţirii controlului 

la frontieră, acţiuni ce vor contribui la ridicarea obligativităţii vizelor de călătorie în spaţiul UE pentru 

ucraineni. 

Secretari de Stat pentru Securitate a Spaniei, Camacho Antonio, şi cel al Justiţiei, Juan Carlos Campo, au luat 

parte la dialogul politic cu Ucraina, în numele UE, alături de directorul general pentru Justiţie, Libertate şi 

Securitate al Comisiei Europene, Jonathan Faull, în timp ce Ucraina a fost reprezentată de ministrul Justiţiei, 

Olexander Lavrynovych. 

Jonathan Faull a menţionat  că, din partea UE, ar dori să transmită felicitări în legătură cu obţinerea 

libertăţii în circulaţie, ceia ce va fi posibil atunci când buna gestionare a frontierelor ar putea fi garantată. 

Mai multe informaţii >>> 

 

COMISARUL FÜLE: “MOLDOVA AR PUTEA SERVI DREPT UN MODEL” 

Pe 9 iunie, Comisarul European pentru Extindere şi Politica de Vecinătate,  Stefan Füle, a susţinut un discurs 

privind relaţiile dintre UE şi Republica Moldova, în cadrul audierilor publice a Partidului Popular European 

(PPE) în Parlamentul European, în ajunul Consiliului de Cooperare UE-Moldova. 

El a declarat că Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European o iniţiativă  legislativă pentru 

acordarea asistenţei macro-financiare de 90 milioane de euro pentru Moldova. Moldova a fost “un pioner 

în acordarea asistenţei de către UE în această parte a lumii”, a spus Füle. 

El a adăugat că Comisia a pregătit terenul pentru a iniţia dialogul, în cadrul Consiliului de cooperare,  privind 

liberalizarea regimului de vize. “Această abordare, aplicată în cazul Moldovei, ar putea servi drept model 

pentru alte ţări al Parteneriatului Estic”, a afirmat comisarul Füle. Mai multe informaţii>>> 

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/index_en.htm
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/jun9_ueucrania.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/296&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


POLITIC  

CROAȚIA FACE ÎNCĂ UN PAS SPRE ADERAREA LA UE 

Pe 6 iunie, în cadrul referendumului naţional, cetăţenii Sloveniei au susţinut ratificarea Acordului de arbitraj 

privind frontiera cu Croaţia. Potrivit rezultatelor preliminare, acordul a fost susţinut de 51,48% din 

alegătorii sloveni, care au mers la vot. 

 “Acesta este un important pas înainte”, a comentat rezultatele referendumului preşedintele Comisiei 

Europene, José Manuel Barroso,. “Apreciez foarte mult sprijinul pe care cetăţenii sloveni au oferit, în cadrul 

referendumului, în favoarea Acordului de arbitraj frontieră, semnat de către guvernele Sloveniei şi 

Croaţiei”, a adăugat Barroso.  

Rezolvarea acestei probleme bilaterale, este un semnal important pentru regiune şi pentru relaţiile dintre 

Slovenia şi Croaţia", a subliniat Barroso. 

Mai multe informaţii >>> 

 

BULGARIA ŞI ROMÂNIA MAI APROAPE DE SPAȚIUL SCHENGEN  

Pe 10 iunie, Bulgaria şi România au făcut încă un pas în asigurarea controlului propriu de frontieră a  zonei 

Schengen. 

Comitetul cu privire la Libertăţi Civile, Justiţie şi  Afaceri Interne a Parlamentului European a aprobat o 

decizie a Consiliului, potrivit căreia ambele state corespund cerinţelor de securitate a datelor pentru 

aderarea la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) - baza de date de control la frontieră. 

Un grup de lucru a verificat  sucursalele din Bulgaria şi România ale sistemului SIS (care nu sunt încă 

conectate la baza de date centrală), constatând că acestea  asigură niveluri satisfăcătoare de protecţie a 

datelor, prezentând o concluzie generală pozitivă, şi, deschizând, astfel, calea pentru evaluările ulterioare. 

Aceste teste trebuie să înceapă înainte de sfârşitul anului, se menţionează în decizia Consiliului, aprobată  

de către Comitet. 

Raportul va fi dezbătut şi supus votului în plen la Strasburg. Mai multe informaţii >>> 

 

UE SĂRBĂTOREŞTE 25 DE ANI DE LA CREAREA SPAȚIULUI SCHENGEN 

Pe 14 iunie, Uniunea Europeană sărbătoreşte aniversarea a 25 de la semnarea Acordul Schengen, care 

prevede abolirea treptată a controalelor la frontierele comune. Acordul Schengen a fost semnat la 14 iunie 

1985 de către Belgia, Germania, Franţa, Luxemburg şi Olanda. 

Cu acest prilej, Comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, a declarat: “Schengen-ul a 

devenit unul din simbolurile cele mai puternice din capacitatea UE de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor săi. Prin 

facilitarea călătoriilor, turismului şi comerţului, a fost favorizată integrarea şi eliminate obstacolele în calea 

păcii şi libertăţii în Europa. Aceasta a schimbat mult viaţa noastră.” 

“Fondatorii Schengen, ne-au învăţat că trebuie să muncim mult pentru realizarea înaltelor obiective. Aşa 

deci, haideţi să sărbătorim realizările lor şi să le utilizăm ca o rampă de lansare pentru a consolida libertatea 

şi securitatea cetăţenilor europeni în anii următori”, a menţionat  Malmström. Mai multe informaţii >>> 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/237&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/024-75791-161-06-24-902-20100610IPR75790-10-06-2010-2010-false/default_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/251&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


ECONOMIC 

UE LANSEAZĂ CONSULTĂRILE PUBLICE PE MARGINEA POLITICEI SALE COMERCIALE 

Pe 7 iunie, Comisia Europeană a lansat un amplu proces de consultare publică cu privire la direcţia viitoarei 

politici comerciale a UE. Consultarea este deschisă tuturor părţilor interesate din cadrul UE şi din ţările 

terţe. Persoanele fizice, organizaţiile şi ţările care doresc să participe la procesul de consultare sunt invitaţi 

să trimită contribuţiile lor. 

Comisia a elaborat “foaia de parcurs a consultărilor“,  destinată setării platformei pentru acest exerciţiu. 

Aceasta abordează o serie de probleme care sunt în centrul dezbaterii privind politica comercială a UE. 

Scopul acestui proces consultativ este colectarea opiniilor părţilor interesate relevante cu privire la scopul, 

domeniul de aplicare şi obiectivele strategice pentru o viitoare politică comercială a UE. Mai multe 

informaţii>>> 

 

ESTONIA PREGĂTITĂ SĂ INTRODUCĂ EURO ÎN CIRCULAȚIE NAȚIONALĂ  

Pe 9 iunie, în cadrul şedinţei Consiliului ECOFIN al UE, reprezentanţi ai statelor membre a zonei euro au 

adoptat o recomandare pentru acceptarea aderării Estoniei la zona euro. Consiliul a susţinut evaluarea 

Comisiei, conform căreia, Estonia a atins un grad înalt de convergenţă durabilă şi, prin urmare, îndeplineşte 

condiţiile necesare pentru adoptarea euro ca monedă. 

Consiliul a aprobat textul unei scrisori, care urmează să fie expediată de către preşedintele său către 

Consiliul European, cu scopul de a discuta problema respectivă în cadrul reuniunii sale din 17 iunie. O 

decizie, în acest sens, se preconizează a fi adoptată  la reuniunea Consiliului din 13 iulie. Propunerea 

Comisiei ar reprezenta abrogarea pentru Estonia a ceea ce este considerat ca fiind o derogare, începând cu 

1 ianuarie 2011.  Mai multe informaţii >>> 

 

COMISIA EUROPEANĂ PLEDEAZĂ PENTRU ACORDAREA DE AJUTOR PALESTINEI PRIN DESCHIDEREA DEPLINĂ 

A PIEȚEI UE 

Pe 10 iunie, Comisarul European pentru Comerţ, Karel De Gucht şi ministrul palestinian al Economiei, Hasan 

Abu-Libdeh, au discutat despre măsuri de consolidare a relaţiilor comerciale între UE şi Palestina, inclusiv 

prin facilitarea comerţului cu produse palestiniene pe piaţa UE. 

Comisarul Karel de Gucht, a declarat: " Comisia Europeană este pregătită să propună, deja în următoarele 

luni, acordarea accesului fără taxe şi cote pentru exporturile palestiniene pe piaţa UE. Acest lucru ar 

îmbunătăţi accesul mărfurilor palestiniene pe piaţa UE, suplimentar  actualul acord de liber schimb şi ar 

contribui la reorganizarea sectorului privat. UE va continua, de asemenea, să ofere sprijin Palestinei în 

opţiunea de a deveni observator la Organizaţia Mondială a Comerţului, în calitate de prim pas spre 

integrarea în sistemul comercial multilateral şi o parte esenţială a procesului construcţiei statale."  Mai 

multe informaţii>>> 

 

CALITATEA BAZINELOR ACVATICE PENTRU SCĂLDAT DIN EUROPA RĂMÂINE ÎNALTĂ 

Pe 10 iunie, Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu au prezentat Raportul anual privind 

calitatea apei în bazinele acvatice, care arată că, în 2009, 96% din zonele pentru scăldat de coastă ale UE şi 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=FutureTradePolicy&lang=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=FutureTradePolicy&lang=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/115006.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/719&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/719&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


90% din zonele pentru scăldat  în râuri şi lacuri corespundeau standardelor minime de calitate a apei. 

Raportul, de asemenea, descrie sursele unde pot fi obţinute informaţii detaliate privind calitatea apei în 

bazinele acvatice, utilizate pentru scăldat.Raportul subliniază faptul că, apele curate pentru scăldat, sunt 

vitale pentru sectoare economice cheie, cum ar fi turismul şi pentru viaţa plantelor şi animalelor. 

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: “În ultimii treizeci de ani, graţie politicilor UE şi 

implementării legislaţiei naţionale, s-a îmbunătăţit semnificativ calitatea apelor pentru scăldat din Europa, 

dar munca noastră nu se încheie aici. În pofida realizărilor noastre pe parcursul unui deceniu, trebuie să 

ţinem pasul şi efortul constant pentru a îmbunătăţi şi menţine  ceea ce am realizat.”  Mai multe informaţii 

>>> 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/717&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/717&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

