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Buletin pentru jurnalişti, 24 iunie 2011

Toate materialele acestui buletin pot fi utilizate şi reproduse liber în presa electronică şi
scrisă, şi de asemenea în oricare alte proiecte de informare.

Republicarea acestor material trebuie să conţină o referinţă la Delegaţia Uniunii Europene
în Moldova. Delegaţia încurajează deplin diseminarea produselor sale informative în rândul
mass-media Moldovei, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor,
etc.

ANUNŢURI

1 - 30 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Programul de Sprijin al Democraţiei organizează o campanie media în cooperare cu Consiliul
Presei din Moldova pentru încurajarea cetăţenilor în solicitarea informaţiei de calitate înaltă de la
jurnalişti şi observarea eticii jurnalistice.

Persoană de contact: Eridana Cano,

e-mail: Eridana.CANO@coe.int

Data urmează a fi confirmată, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Proiectul sprijinul măsurilor de consolidare a încrederii organizează Seminarul 4 de Politici:
Oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova
şi Transnistria.

Persoană de contact: Galina Şelari, Hubert Duhot,

e-mail: selari@cisr-md.org; Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu

27 IUNIE 2011 CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelier TAIEX în domeniul luptei cu discriminarea.

Persoană de contact: Christiane Kirschbaum,

e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

mailto:Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu
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27 – 28 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelier multinaţional TAIEX asupra clasificarea, inventarierea şi raportarea naţională a deşeurilor.

Persoană de contact: Jean-Marie Gobeaux,

e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

27 IUNIE – 7 IULIE 2011, FRANŢA

O vizită de studiu în Franţa va fi organizată în cadrul Proiectului Twinning “Sprijin pentru Sistemul
de Achiziţii Publice din Republica Moldova”.

Persoană de contact: Clara Calin, e-mail: calin.clara@gmail.com

RELAŢII INTERNAŢIONALE

CONDOLEANŢELE UE CĂTRE RUSIA ÎN URMA CATASTROFEI AVIATICE

Pe 21 iunie, preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi Preşedintele
Parlamentului European, Jerzy Buzek, şi-au exprimat condoleanţele preşedintelui rus,
Dimitri Medvedev, în urma accidentului aviatic de lângă Petrozavodsk în nord-vestul ţării.

În declaraţia sa, Preşedintele Barroso afirmă: "Am aflat despre teribilul accident de avion de ieri,
din Karelia soldat cu atâtea victime şi atâta suferinţă. Din partea Comisiei Europene şi a mea
personal, permiteţi-mi să vă aduc sincerele noastre condoleanţe şi expresia profundei noastre
simpatii şi solidarităţi cu familiile victimelor. Acceptaţi vă rog, Stimate Domnule Preşedinte
asigurarea înaltei mele consideraţiuni”. Informaţii suplimentare >>>

BAROSSO ŞI BUZEK ADUC OMAGII ACTIVISTEI RUSE

Pe 21 iunie, Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi-a exprimat profunda
tristeţe în legătură cu trecerea în nefiinţă a Elenei Bonner, activistă rusă pentru drepturile
omului, scriitoare şi văduvă a Laureatului Premiului Nobel, Andrei Saharov. “Ea a luptat
umăr la umăr cu soţul său pentru libertate politică, democraţie şi drepturile omului în fosta
Uniune Sovietică şi întreaga lume. Doresc să aduc un omagiu curajului pe care l-a
demonstrat în apărarea libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane necesare oamenilor
din lumea întreagă”, a declarat Barroso.

Într-o declaraţie separată, Preşedintele Parlamentului European, Jerzy Buzek a menţionat că
lumea a pierdut-o pe „una din cele mai inspirate şi dedicate partizane a drepturilor
omului”. Informaţii suplimentare >>>

mailto:jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=25631&id_type=1&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=25616&id_type=1&lang_id=450
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SIRIA: UE SE PREGĂTEŞTE SĂ EXTINDĂ MĂSURILE RESTRICTIVE

UE se pregăteşte activ să îşi extindă măsurile restrictive prin desemnări adiţionale în
scopul atingerii unei schimbări fundamentale şi fără întârziere a politicii conducerii siriene,
conform concluziilor întrunirii Consiliului pentru Afaceri Externe în domeniul Siriei care a
avut loc astăzi în Luxemburg.

UE condamnă în cei mai duri termeni agravarea violenţelor din Siria şi deplânge faptul că
autorităţile siriene nu au răspuns la apelurile de încetare imediată a violenţelor şi iniţiere a
reformelor substanţiale. Informaţii suplimentare >>>

DIALOG UE-GEORGIA PRIVIND DREPTURILE OMULUI

Dialogul UE-Georgia privind drepturile omului este un proces cu două sensuri, oferind o
oportunitate ambelor părţi de a recunoaşte progresele făcute şi de a-şi exprima
îngrijorările,” a declarat şeful Delegaţiei UE în Georgia înainte de următoarea rundă a
Dialogului UE-Georgia privind drepturile omului, care va avea loc la Bruxelles pe 20 iunie.

“UE îşi menţine interesul sporit în domeniul drepturilor omului din Georgia şi urmăreşte cu atenţie
evoluţiile”, a declarat Ambasadorul Philip Dimitrov, adăugând că înaintea acestei runde de dialog
a fost aranjată o întâlnire cu ONG-urile din domeniul Drepturilor Omului.

Discuţiile din cadrul Dialogului UE-Georgia privind drepturile omului va acoperi o gamă largă de
subiecte, inclusiv evenimentele din 26 mai, acuzările de folosire disproporţionată a forţei de către
poliţia georgiană şi de asemenea tratamentul mass-media în Georgia, a afirmat Ambasadorul
Dimitrov. Informaţii suplimentare >>>

MAIRA MORA DESEMNATĂ CA ŞEFĂ A DELEGAŢIEI UE ÎN BELARUS

La 17 iunie 2011 Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi
Securitate a anunţat desemnarea Doamnei Maira Mora în funcţia de Şefă a Delegaţiei
Uniunii Europene în Belarus.

"Sunt încântată să o desemnez pe Maira Mora ca şefă a Delegaţiei UE în Belarus. Delegaţia UE
în Belarus va consolida angajamentele UE faţă de poporul belorus şi Maira este persoana
potrivită pentru a o conduce," a afirmat Ashton. "UE rămâne devotată politicii sale de angajare
critică faţă de Belarus. Orice aprofundare a relaţiei este condiţionată de eliberarea tuturor
deţinuţilor politici şi progresul de mai departe al autorităţilor beloruse spre respectarea principiilor
democraţiei, statului de drept şi drepturilor omului." Informaţii suplimentare >>>

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=25608&id_type=1&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25586&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25588&lang_id=450
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POLITICĂ

TRAFICUL DE FIINŢE UMANE PENTRU EXPLOATAREA ÎN MUNCĂ ESTE SCLAVIE
MODERNĂ, DECLARĂ REPREZENTANTUL SPECIAL AL OSCE LA CONFERINŢA ALIANŢEI

Traficul de Fiinţe Umane pentru exploatarea în muncă este o nouă formă de sclavie care
are loc la scară masivă, a declarat pe 20 iunie 2011 Reprezentantul Special al OSCE şi
Coordonatorul pentru Combaterea Traficului Fiinţelor Umane, Maria Grazia Giammarinaro
la Viena în cadrul unei conferinţe găzduite de OSCE care subliniază modul în care munca
decentă şi justiţia socială pot preveni flagelul.

Evenimentul de două zile care a demarat astăzi reuneşte peste 300 de oficiali guvernamentali
superiori, coordonatori şi raportori naţionali anti-trafic, reprezentanţi ai organizaţiilor
nonguvernamentale şi internaţionale, organe de forţă, sindicate profesionale, şi de asemenea
organizaţii ale angajatorilor şi grupuri ale drepturilor migranţilor. Informaţii suplimentare>>>

ECONOMIE

MANDAT DE LANSARE A NEGOCIERILOR ÎN DOMENIUL CREĂRII ZONEI LIBERE
COMPREHENSIVE ŞI APROFUNDATE DE COMERŢ

Pe 21 iunie, premierul ţării, Vladimir Filat a afirmat că demararea acestor negocieri reprezintă o
nouă etapă a relaţiilor Moldovei cu Uniunea Europeană, potrivit Guvernului Moldovean. Conform
declaraţiilor sale, stabilirea zonei libere comprehensive şi aprofundate de comerţ cu UE va
deschide calea integrării economiei Moldovei în piaţa comună a UE, aducând beneficii întregii
societăţi. Aprobarea mandatului pentru negocieri a fost de asemenea salutat în cadrul concluziilor
Consiliului European al Politicii de Vecinătate. Informaţii suplimentare>>>

MOLDOVA A EMIS MANDATUL DE NEGOCIERE A ACCESULUI LA SPAŢIULUI AERIAN
COMUN

Pe 16 Iunie, Consiliul pentru Transporturi al UE a aprobat un mandat pentru lansarea negocierilor
cu Moldova asupra unui acord de creare a unui spaţiu aerian comun.

Premierul Vlad Filat a declarat că o va fi creată o echipă naţională de negociatori, iar negocierile
vor avea loc în zilele ce urmează. Guvernul îşi propune să finalizeze negocierile până la sfârşitul
anului 2011, astfel încât Moldova să devină o parte componentă a spaţiului aerian european, a
afirmat Filat.

În acest context, Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) a anunţat că e de
competenţa Comisiei Europene să fixeze data lansării negocierilor cu Moldova şi că negocierile
vor avea probabil loc la Chişinău. Informaţii suplimentare >>>

http://www.osce.org/cthb/78789
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050660.html
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050626.html
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CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE

UE A PREZENTAT NOI OPORTUNITĂŢI PENTRU SAVANŢII UCRAINIENI

Pe 21 iunie, la Harkov, Ucraina a avut loc o Zi de Informare în domeniul temelor de Energie şi
Sănătate a celui de-al 7lea Program Cadru al UE asupra Dezvoltării Cercetării şi Tehnologiei
(FP7). Conform unui comunicat de presă al Delegaţiei UE în Ucraina „cercetătorilor ucraineni li s-
au prezentat Programele de Lucru pentru 2012 şi noi apeluri la propuneri în temele Energiei şi
Sănătăţii ”.

Scopul zilei informării a fost de a le oferi savanţilor ucraineni cunoştinţe asupra priorităţilor
Programului de Lucru  FP7 pentru 2012. Punctele Naţionale de Contact (NCP) FP7 ale Ucrainei
pentru Energie şi Sănătate împreună cu experţii JSO-ERA le-au oferit participanţilor hârtii de
orientare asupra noilor apeluri la propuneri. Publicarea apelurilor pentru 2012 se preconizează
pentru iulie 2011.

Ziua informării a fost organizată de proiectul „Biroul Comun de Sprijin pentru intensificarea
Integrării Ucrainei în Spaţiul European al Cercetării (JSO-ERA)” finanţat de UE în cooperare cu
NCP F7 ale Ucrainei pentru Energie şi Sănătate şi punctul focal regional al JSO-ERA din Harkov.
Informaţii suplimentare>>>

NOII STUDENŢI ERASMUS MUNDUS DIN UCRAINA ŞI BELARUS SE ÎNTÂLNESC ÎNAINTE
DE A PLECA ÎN EUROPA

Întrunirea anuală comună Erasmus Mundus pentru studenţii noi admişi din Ucraina şi Belarus a
avut loc la Kiev la începutul lunii. La întrunirea de orientare dinaintea plecării au fost prezenţi
peste 20 de studenţi care au câştigat burse din partea Comisiei Europene pentru a studia la unul
din cursurile de Master sau Doctor Erasmus Mundus în toată Europa.

Conform unui comunicat de presă a Delegaţiei UE în Ucraina, studenţii s-au întâlnit cu personalul
delegaţiei şi au primit „sfaturi din prima sursă de la absolvenţii programelor Erasmus Mundus”. Ei
au fost informaţi asupra rolului Erasmus Mundus în relaţiile cu vecinii UE, în timp ce reprezentanţii
ambasadelor ţărilor UE (Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Slovenia şi Spania) şi de
asemenea Norvegia „le-au oferit informaţii generale şi sfaturi practice referitoare la exigenţele de
viză, traiul şi studiile în ţările respective”, răspunzând de asemenea la întrebări. Informaţii
suplimentare >>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=25622&id_type=1&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25597&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25597&lang_id=450

