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EUROPE DIRECT Târgoviște
promovează dezvoltarea și
cooperarea
Toleranța și cooperarea sunt primii pași spre unitate în diversitate. Aceste valori trebuie însușite de la vârste fragede, pentru ca,
învățându-le, copiii și tinerii să înțeleagă importanța lor pentru dezvoltarea și progresul societății în care trăim.
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște susține dezvoltarea societății și
a cetățenilor, sub toate formele ei. În acest sens, echipa
organizației a susținut o prezentare despre dezvoltare și cooperare
în cadrul fazei județene a concursului de creație „Cvintetul toamnei”. Evenimentul, la care au participat elevi din ciclul gimnazial din
întregul județ, a fost organizat de Școala Generală „Mihai Viteazul”
Târgoviște, în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială și alte
instituții de învățământ din județ, s-a desfășurat în data de 25
noiembrie la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”.
Concursul a avut drept scop identificarea modurilor în care pot fi
combătute elementele care afectează țările din lumea a treia de
astăzi: sărăcia, foametea, conflictele armate, discriminarea, bolile.
Acestea au fost, de fapt, cuvintele care au stat la baza creațiilor
elevilor. Participanții, care s-au întrecut la mai multe categorii
(poezie, eseu, poster), au fost extrem de creativi și au realizat luTitlu articol secundar
crări deosebite. Dorința lor de a crea o societate unită s-a simțit și
în interacțiunea cu membrii
echipei
EUROPE
DIRECT
Târgoviște, interacțiune care a
demonstrat cât de dornici sunt
să afle cât mai multe despre
subiectul discutat. Vor avea timpul necesar pentru asta anul viitor, pentru că 2015 a fost declarat Anul European al Dezvoltării și Cooperării.
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La EUROPE DIRECT Târgovişte facem
educaţie cu şi prin film pentru tineri
Un loc de muncă este principala preocupare a tinerilor, mai ales atunci când termină o formă de învătământ sau părinţii nu îi mai pot susţine, indiferent dacă aceştia
provin din mediul urban sau rural. Pentru a dobândi un job, unii dintre ei sunt nevoiţi să
plece din localităţile natale sau mai rău, din ţară.
Pentru a veni în sprijinul tinerilor din toate categoriile sociale, în sensul formării
unor competenţe cheie, dar şi pentru a descoperi meseriile ce se ascund în spatele realizării unui film (fie el de lung sau de scurtmetraj), EUROPE DIRECT Târgoviște a organizat în data de 24 noiembrie 2014, sprijinit fiind de Asociaţia NexT, Compania IPSOS Interactive Services şi Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine o primă sesiune de instruire cu tema Educaţia tinerilor cu şi prin film la biblioteca din localitate, la sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa. Formator a fost Cătălin
Olaru - critic de film, iar cursanţi peste 70 de bibliotecari din judeţ, implicaţi în proiectul
Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa.
Aceştia au realizat diferite teme şi au lucrat fişe de lucru despre modul în care acelaşi
mesaj este perceput diferit de oameni, au descoperit din noianul de meserii care pot reprezenta tot atâtea posibilităţi de carieră de urmat pentru tineri dâmboviţeni şi care vor
afla despre tainele acestor domenii de activitate de la…biblioteca din localitate. A urmat
vizionarea filmului Barrio, care apoi a fost analizat sub toate aspectele de către cei prezenţi. Astfel, toţi participanţii au descoperit efortul echipelor de oameni care realizează
filme şi au redescoperit, totodată, ce înseamnă educaţia realizată prin film. Bibliotecile
interesate vor primi gratuit filme spre difuzare cu sprijinul Asociaţiei NexT şi vor realiza
minitraining-uri pentru tineri cu vârste între 14 şi 18 ani urmate de vizionări de filme…la
bibliotecă. De aceste informaţii trebuie să beneficieze toţi tinerii, atât cei din mediul urban, cât și cei din mediul rural, iar pentru a le asigura tuturor accesul la informaţie, echipa de proiect va realiza mai multe schimburi de experienţă în teritoriu la care vor fi invitaţi să susţină bibliotecarii formaţi. Cei prezenţi s-au arătat deosebit de interesaţi de metoda de educaţie.
Compania IPSOS a oferit două sisteme home cinema bibliotecilor din localităţile
Moreni şi Râu Alb pentru a asigura condiţii de desfăşurare a unor vizionări de filme în
spaţiile acestora. Vă așteptăm alături de noi și…la festivalul de film educativ pe care dorim să îl derulăm în luna aprilie 2015!
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Istoria, retrăită la Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște
Domnitorul Constantin Brâncoveanu este un simbol al istoriei și credinței românilor.
Dragostea sa de neam și tradiție a fost mai mare decât dragostea pentru fiii săi, astfel
încât domnitorul a preferat să-și jertfească urmașii – cei patru fii, decât să renunțe la
creștinism.
Cu toții știm că integrarea europeană înseamnă adoptarea legislației europene, dar
păstrarea identității, culturii și tradiției naționale. În acest sens, EUROPE DIRECT
Târgoviște a organizat un eveniment menit să aducă în atenția tinerilor curajul și iubirea
de țară de care a dat dovadă domnitorul Constantin Brâncoveanu, ctitorul unor monumente cunoscute în întreaga Europă.
Vineri, 28 noiembrie, în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi zilelor Bibliotecii
Județene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, instituția a fost gazda piesei de teatru
„Rugul brâncovenesc”. Reprezentația a fost pusă în scenă cu sprijinul cercului de teatru
„Barbu Ștefănescu Delavrancea” din București, a Bibliotecii Orășenești Titu și a altor
trupe de teatru care au susținut momentul artistic în mod voluntar. Publicul, format din
bibliotecari, elevi, cadre didactice și voluntari ai centrului din întregul județ, a fost profund impresionat de jocul actoricesc, pentru că, timp de o oră și jumătate, au retrăit împreună cu artiștii patimile domnitorului român. Tot cu această ocazie centrul de informare europeană a realizat două instruiri pentru bibliotecari din judeţul nostru în zilele de
27 şi 28 noiembrie pentru ca aceştia să poată să răspundă cât mai eficient solicitărilor
venite din mediul rural şi urban care privesc oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.
EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare și îi invită să
urmărească în continuare activitatea centrului!
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Combaterea sărăciei: Comisia adoptă programul României privind utilizarea a peste
441 milioane de euro din Fondul de ajutor
european pentru cele mai defavorizate persoane
Comisia Europeană a aprobat programul operațional prezentat de România în vederea
utilizării noului Fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD).
România va primi peste 441 de milioane de euro (la prețurile actuale) în perioada 20142020 pentru a oferi produse alimentare persoanelor care au cea mai mare nevoie de
acestea, precum și articole de uz școlar copiilor aflați în dificultate. Finanțarea UE va fi
completată cu peste 75 milioane de euro din resursele naționale.
Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională, Marianne Thyssen, a declarat: „Salut călduros adoptarea programului FEAD pentru România. Având în vedere faptul că, în prezent, aprovizionarea cu alimente este planificată înainte de venirea iernii, fondul va oferi un sprijin
vital persoanelor care trec prin momente grele. Sunt, de asemenea,
bucuroasă că programul se concentrează asupra copiilor vulnerabili,
astfel încât oportunitățile lor de învățare să nu fie afectate de lipsurile materiale din familie”.
Începerea aprovizionării cu alimente este prevăzută pentru această iarnă și, din 2015,
va avea loc de două ori pe an. Vor beneficia de ajutor persoanele asistate social, pensionarii cu pensii mici și persoanele al căror venit este sub 45% din salariul minim pe
economie la nivel național.
Pachetele cu produse alimentare vor fi completate cu măsuri menite să înlesnească incluziunea socială, precum educația sanitară și alimentară, acces sporit la serviciile medicale sau de consiliere juridică, îndrumare către serviciile sociale, consiliere profesională și sprijin în căutarea unui loc de muncă. Începând cu 2015, articolele de uz școlar vor
fi furnizate o dată pe an. Acestea vor fi oferite copiilor care provin din familii cu un venit
lunar sub 50% din salariul minim pe economie la nivel național.
Alimentele și articolele de uz școlar vor fi distribuite prin intermediul autorităților locale
și al școlilor. ONG-urile vor fi implicate în furnizarea produselor alimentare persoanelor
cu dificultăți de deplasare și în aplicarea măsurilor de incluziune socială aferente.
Context
România înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri de sărăcie din UE, aproximativ 30% din populație suferind de lipsuri materiale severe. Programul operațional
adoptat astăzi va contribui la atingerea obiectivului național de a ajuta 580 000 de oameni să iasă din sărăcie.
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Lansat în luna ianuarie 2014, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate
persoane(FEAD) este un puternic simbol al solidarității europene. Principalul său scop
este ruperea cercului vicios al sărăciei și precarității, oferind asistență nefinanciară unora dintre cetățenii europeni cei mai vulnerabili. FEAD se ridică la o valoare reală de 3,8
miliarde de euro în perioada 2014-2020.
Fondul va contribui la consolidarea coeziunii sociale prin atenuarea celor mai severe forme de sărăcie, precum și la atingerea obiectivului EUROPA 2020 de a reduce cu cel puțin
20 de milioane numărul de persoane afectate sau amenințate de sărăcie și excluziune
socială, până în 2020.
FEAD va sprijini acțiunile inițiate de toate cele 28 de state membre în vederea acordării
unei game largi de ajutoare nefinanciare persoanelor celor mai defavorizate, indiferent
dacă este vorba despre persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri de persoane.
Asistența de acest tip poate consta în produse alimentare, îmbrăcăminte și alte bunuri de
uz personal esențiale, cum ar fi încălțămintea, săpunul sau șamponul. Ajutorul financiar
poate fi utilizat la desfășurarea acțiunilor care încurajează integrarea socială.
Fiecare stat membru va defini grupul-țintă de „persoane cele mai defavorizate” în programul său operațional național. Statele membre pot alege tipul de asistență pe care
doresc să o ofere (produse alimentare sau articole de bază sau o combinație între cele
două) și modelul preferat de procurare și distribuție a alimentelor și bunurilor, în funcție
de situația lor specifică și preferințe.
Începând cu 1987, Programul UE de distribuire a alimentelor către cele mai defavorizate
persoane (CDP) a fost o sursă importantă de provizii pentru organizațiile care lucrează în
contact direct cu cei mai puțin norocoși membri ai societății, oferindu-le alimente. A fost
creat pentru a folosi în mod optim surplusul agricol obținut atunci. Având în vedere epuizarea stocurilor de intervenție preconizată, precum și imprevizibilitatea lor ridicată în perioada 2011-2020, ca o consecință a reformelor succesive ale politicii agricole comune,
CDP a fost întrerupt la sfârșitul anului 2013, fiind înlocuit de FEAD.
Persoane de contact
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Pagini Utile
Întrebări frecvente despre FEAD: MEMO/14/170
Regulamentul FEAD (UE 223/2014)
Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea
Puteți urmări activitatea doamnei Marianne Thyssen pe Twitter
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Slogan sau moto firmă
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Juvenes Translatores:
Peste 3000 de liceeni din întreaga UE își
testează talentul de traducător
27 noiembrie a însemnat cea de a opta ediție a concursului anual al Uniunii Europene pentru tinerii traducători, cunoscut sub numele
de Juvenes Translatores. Concursul a avut loc
simultan în cele 751 de școli selectate din Uniunea Europeană. Pentru elevi (între 2 şi 5 pentru
fiecare școală, născuți în 1997), concursul este
o ocazie de a-și testa competențele lingvistice
contra cronometru, având la dispoziție două ore (11:00-13:00 ora României) pentru a
traduce un text de o pagină bazat, la alegere, pe oricare dintre cele 552 combinații posibile de limbi dintre cele 24 de limbi oficiale ale
UE. România a fost reprezentată de 32 de
licee din întreaga țară.
În acest an, tema textelor a fost identitatea
europeană, iar traducerile vor fi notate de
traducători din cadrul Comisiei Europene. La
final, este selectat câte un câștigător pentru
fiecare stat membru. Câștigătorii vor fi
anunțați la începutul lunii februarie 2015 și vor fi invitați la Bruxelles pentru decernarea
premiilor în luna aprilie 2015.
După încheierea concursului, veți putea găsi filme video, fotografii și primele impresii ale
elevilor pe Facebook.com/translators .
Persoană de contact:
Liliana Comănescu, reprezentant local DG Traduceri: 021.203.5485
Pagini Utile:


Pagina de internet a concursului: http://ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm



Twitter: @translatores (#JuvenesTranslatores)



DG Traduceri: ec.europa.eu/dgs/translation
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Comisia își deschide ferestrele, angajânduse să sporească transparența
Comisia Europeană a făcut un pas în direcția unei transparențe sporite angajânduse să publice informații despre cei care se întâlnesc cu liderii săi politici și cu înalții săi
funcționari și să asigure un acces mai larg la documentele referitoare la negocierile pe
tema unui parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții cu Statele Unite. Încă din
primele săptămâni de activitate, Comisia Juncker a respectat promisiunea făcută de președintele său, și anume de a constitui o Comisie mai deschisă și mai transparentă, ceea
ce arată că în următorii cinci ani se va urma o abordare nouă.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Chiar dacă am obține cele mai bune rezultate posibile, ele tot nu ar însemna nimic fără sprijinul și încrederea cetățenilor în slujba cărora ne aflăm. Să oferim deci mai multă transparență, pentru că nu avem nimic de ascuns. Să arătăm că, de data aceasta, lucrurile se întâmplă cu
adevărat altfel și că, împreună, putem într-adevăr să schimbăm și să reînnoim Europa.”
Transparență în privința reuniunilor
Comisia a convenit asupra unor norme comune care se vor aplica atât comisarilor și cabinetelor acestora, cât și directorilor generali ai serviciilor Comisiei. De la 1 decembrie,
Comisia va publica pe pagina sa de internet, în termen de două săptămâni de la fiecare
reuniune, datele, locul de desfășurare și temele de discuție ale reuniunilor sale bilaterale, precum și numele organizațiilor și al persoanelor care desfășoară activități independente și care participă la acestea.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru ca cetățenii să își recapete încrederea în Europa, trebuie să ne deschidem larg ferestrele și să
oferim o mai mare transparență cu privire la modul în care ne desfășurăm activitatea.
Este pe atât de important să le dăm cetățenilor posibilitatea de a cunoaște cu cine ne
întâlnim și de ce, pe cât este pentru Comisie să mențină un dialog deschis și constant
cu părțile interesate. Comisia intenționează să fie un exemplu de urmat în privința
transparenței.”
Noile norme adoptate sunt prevăzute în două decizii ale Comisiei, una referitoare la comisari și la membrii cabinetelor acestora, iar cealaltă referitoare la directorii generali.
Ambele decizii vor intra în vigoare la 1 decembrie 2014. Măsurile adoptate vor fi urmate, în 2015, de o propunere a Comisiei referitoare la un acord interinstituțional cu
Parlamentul European și cu Consiliul în vederea creării, la nivelul celor trei instituții, a
unui registru obligatoriu al persoanelor care desfășoară activități de lobby.
UE în cadrul acestor negocieri, pentru a răspunde preocupărilor și pentru a combate
percepțiile greșite.
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„Vrem să organizăm consultări și mai ample cu privire la parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții", a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru comerț, „și să oferim
și mai multă transparență, astfel încât să putem arăta limpede la
ce se referă aceste negocieri și să putem înlătura misterul creat
în jurul lor. Și, pornind de aici, vom purta un dialog și mai intens
cu părțile interesate și cu publicul.”
Printre acțiunile propuse de Comisie în vederea sporirii transparenței negocierilor pe tema parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții se numără:







dezvăluirea către public a mai multor texte de negociere ale UE, pe care Comisia le
pune deja la dispoziția statelor membre și a Parlamentului;
accesul la textele referitoare la acest parteneriat pentru toți membrii Parlamentului
European, nu doar pentru câțiva aleși, extinzând posibilitatea utilizării unei „săli de
lectură” la acei membri ai Parlamentului European care, până în prezent, nu au avut
acces la documente cu acces limitat;
clasificarea drept „EU restricted” a unui număr mai mic de documente referitoare la
negocierile pe tema acestui parteneriat, făcându-le mai accesibile pentru membrii
Parlamentului European în afara sălii de lectură;
publicarea și actualizarea regulată a unei liste publice cu documentele referitoare la
parteneriat puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

Context
La 15 iulie 2014, președintele Juncker și-a prezentat orientările politice în fața Parlamentului European și a pledat pentru mai multă transparență în privința contactelor cu
părțile interesate și cu persoanele care desfășoară activități de lobby, declarând: „Aș
vrea ca europenii să știe cine a venit să vadă pe cine și cine a discutat cu cine și aș vrea
ca celelalte instituții să ne urmeze în acest demers.””. Angajamentul față de transparență
al președintelui Juncker a fost de asemenea subliniat în scrisorile de misiune pe care
acesta le-a transmis celor 27 de comisari și a fost deopotrivă inclus într-o comunicare a
președintelui adresată tuturor funcționarilor Comisiei cu privire la metodele de lucru ale
noii Comisii Europene. Potrivit acestei comunicări, comisarii nu trebuie, ca regulă generală, să se întâlnească cu organizații sau cu persoane care desfășoară activități independente ce nu figurează în registrul de transparență.
Persoane de contact
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 29)
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
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Pagini Utile


Decizia Comisiei privind publicarea informațiilor referitoare la reuniunile dintre membrii Comisiei și organizațiile sau persoanele care desfășoară activități independente



Decizia Comisiei privind publicarea informațiilor referitoare la reuniunile dintre directorii generali ai Comisiei și organizațiile sau persoanele care desfășoară activități
independente



Comunicarea Comisiei privind transparența în negocierile pe tema unui parteneriat
transatlantic pentru comerț și investiții
Orientările politice ale președintelui Juncker
Discursul de deschidere al președintelui Juncker la ședința plenară a Parlamentului
European din 15 iulie 2014
Scrisoarea de misiune trimisă de președintele Juncker primului vicepreședinte Frans
Timmermans
Scrisoarea de misiune trimisă de președintele Juncker comisarului european Cecilia
Malmström
Mai multe informații cu privire la Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții
Metodele de lucru ale Comisiei Europene în perioada 2014-2019
Mai multe informații cu privire la registrul de transparență

Politicile UE privind justiția și afacerile
interne intră într-o nouă eră
Ziua de 1 decembrie 2014 marchează o etapă importantă pentru cooperarea polițienească
și judiciară în materie penală la nivelul Uniunii Europene. Începând cu această dată, la 5
ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, atribuțiile normale ale Comisiei și
ale Curții de Justiție se aplică și actelor din acest domeniu, după cum se aplică în orice alt
domeniu al dreptului UE.
Este începutul unei noi ere pentru întregul domeniu al justiției și afacerilor interne, dat
fiind că încetează actualele limitări ale controlului judiciar exercitat de către Curtea Europeană de Justiție și ale rolului Comisiei de gardian al tratatelor în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală. Astfel, Comisia va avea competența de a lansa acțiuni
în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care legislația UE – convenită în prealabil în unanimitate de statele membre – nu a fost pusă în aplicare în mod corect.
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Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a explicat însemnătatea acestei schimbări atât pentru cetățenii europeni, cât
și pentru sistemele europene de poliție și de justiție penală:„Europa nu înseamnă doar piața unică sau uniunea economică și monetară, ci și zona europeană de libertate, securitate și justiție de care dispun cetățenii săi. Astăzi, politicile privind justiția și afacerile interne sunt puse, în sfârșit, pe același plan cu celelalte politici
ale UE. Astfel, facem un pas înainte pe calea sporirii transparenței și a caracterului lor
democratic. De acum înainte, controlul jurisdicțional exercitat de către Curtea de Justiție
și atribuțiile de asigurare a respectării legislației pe care le deține Comisia se vor aplica
și măsurilor de cooperare polițienească, precum și actelor din domeniul dreptului penal,
consolidând astfel drepturile cetățenilor și securitatea juridică.”
Până acum, cooperarea polițienească și judiciară în materie penală reprezenta ultima
parte rămasă din așa-zisul „al treilea pilon” al legislației Uniunii, care acoperea la început întregul domeniu al justiției și afacerilor interne. Transformarea acestui pilon a început odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Perioada de tranziție de cinci ani le-a permis statelor membre și Comisiei să se pregătească în
mod corespunzător pentru efectuarea acestei schimbări, asigurând o tranziție treptată
către noi modalități de legiferare și de control judiciar în domeniu.În acest sens, Comisia
a adoptat la 28 noiembrie propuneri de abrogare a 24 de acte caduce din acest domeniu, dat fiind că acestea nu mai sunt pertinente sau au fost înlocuite de alte măsuri. Din
motive de securitate juridică, Comisia consideră oportun ca măsurile menționate în respectiva propunere să fie abrogate de către Parlamentul European și Consiliu.
O Europă deschisă și sigură
Garantarea libertății, a securității și a justiției constituie un obiectiv esențial pentru Uniunea Europeană. Din 1999, când a intrat în vigoare Tratatul de la Amsterdam, s-au realizat numeroase progrese în ceea ce privește garantarea unei Europe deschise și sigure,
bazată pe respectarea drepturilor fundamentale și pe voința de a se pune în serviciul
cetățenilor europeni: s-a convenit asupra unui sistem european comun de azil, care a
îmbunătățit standardele aplicabile pentru persoanele care au nevoie de protecție. Spațiul Schengen – una dintre cele mai importante realizări ale proiectului european – a fost
consolidat. Iar legislația și cooperarea practică furnizează, în prezent, instrumente comune care contribuie la protejarea întreprinderilor și a economiilor europene de formele
grave de criminalitate și de criminalitatea organizată.
Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Data de 1 decembrie reprezintă sfârșitul perioadei de tranziție pentru
politicile JAI și începutul unui nou capitol caracterizat de responsabilități suplimentare în
domeniul migrației și al afacerilor interne. ”
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Un spațiu european al justiției și drepturilor fundamentale
În ultimii ani, Comisia a pus bazele unui veritabil
spațiu european al justiției și drepturilor fundamentale, bazat pe încredere reciprocă și aflat în serviciul
cetățenilor europeni. Au fost deja făcuți pași importanți în această direcție: noi norme ale UE privind
drepturile victimelor, consolidarea dreptului la un
proces echitabil pentru persoanele suspectate în cadrul procedurilor penale și facilitarea recunoașterii
hotărârilor judecătorești au îmbunătățit accesul la
justiție, în timp ce propunerile Comisiei privind protecția datelor cu caracter personal
sunt menite să consolideze drepturile fundamentale și piața unică digitală.
Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de
gen, a precizat: „Cetățenii se așteaptă ca guvernele lor să le ofere
justiție, protecție și echitate – iar în acest scop este nevoie de acțiuni comune la nivel european, care să aibă la bază valorile noastre
comune. Și, pe măsură ce cetățenii studiază, lucrează, fac afaceri,
se căsătoresc și au copii, din ce în ce mai mult, la nivelul întregii
Uniuni, este necesar să se îmbunătățească în continuare și cooperarea judiciară dintre statele membre ale UE, pas cu pas, oferind rezultate tangibile cetățenilor și întreprinderilor.
Marea Britanie continuă să contribuie la combaterea criminalității organizate
și a terorismului la nivel european
După notificarea oficială a listei măsurilor la care Marea Britanie dorește să redevină participant,
Comisia a adoptat o decizie pentru a-i permite Marii Britanii să participe la măsuri majore ale
UE din domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală.
În temeiul dispozițiilor specifice ale articolului 10
din Protocolul 36 anexat la tratat, Marea Britanie a
decis,

în

iulie 2013,

să-și

exercite

dreptul

de

„retragere

în

bloc”,

de

la

1 decembrie 2014, de la participarea la toate actele UE adoptate în cadrul fostului al
treilea pilon și care nu au fost modificate de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. La 20 noiembrie 2014, Marea Britanie și-a notificat opțiunea de a participa din
nou la 35 din respectivele instrumente.
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Decizia de astăzi a Comisiei permite Marii Britanii să redevină fără întârziere participant
la 29 de măsuri care nu fac parte din acquis-ul Schengen, inclusiv Europol. Consiliul UE
are responsabilitatea de a adopta o decizie privind opțiunea Marii Britanii de a participa
la șase măsuri care fac parte din acquis-ul Schengen.
Context
Desființarea celui de-al treilea pilon odată cu introducerea tratatului de la Lisabona înseamnă că prevederile privind cooperarea polițienească și judiciară au fost incluse în
titlul V al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și că, prin urmare, în prezent
li se aplică normele aferente acestui titlu.
Cu titlu de măsură tranzitorie, în ceea ce privește actele Uniunii în domeniul cooperării
polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, până la 1 decembrie 2014, atribuțiile Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE (procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor) nu s-au aplicat, iar atribuțiile Curții de Justiție au rămas aceleași ca
înainte de intrarea în vigoare a tratatului aplicabil acestor acte.
Dat fiind că perioada de tranziție a luat sfârșit, Curtea de Justiție va fi în prezent pe deplin competentă în ceea ce privește punerea în aplicare a cooperării judiciare în materie
penală și a cooperării polițienești, iar Comisia va putea să inițieze acțiuni în constatarea
neîndeplinirii obligațiilor împotriva tuturor statelor membre care încalcă legislația UE.
Persoane de contact
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Orientările politice ale președintelui Juncker: Justiție și drepturi fundamentale
Orientările politice ale președintelui Juncker: Migrație
Discursul prim-vicepreședintelui Timmermans: Un capitol nou pentru justiția penală
transfrontalieră
NOTĂ DE INFORMARE: Principalele realizări din domeniul justiției și al afacerilor interne
Pagina de pornire a DG Justiție
Comunicare: Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii
Pagina de pornire a DG Afaceri Interne
Comunicare: O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate
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Oportunități europene pentru tineri

Concurs de redactare despre extinderea UE
Comisia Europeană lansează concursul de redactare intitulat „Atât de asemănători.
Atât de diferiți. Atât de europeni.” Tinerii din întreaga Europă sunt invitați ca, în cadrul unui articol de maximum 1000 de cuvinte, să își împărtășească opiniile cu privire la
una din următoarele întrebări privind extinderea Uniunii Europene sau la ambele:



Care este experiența ta în cadrul unei Uniuni Europene extinse?
Cum poate răspunde Uniunea Europeană extinsă în fața provocărilor viitoru-

lui?

Politica noastră în materie de extindere este piatra de temelie a proiectului european de
promovare a păcii. Ajutându-i pe prietenii noștri să își realizeze aspirațiile europene, creăm stabilitate și prosperitate în jurul Uniunii. Sunt sigur că acest concurs de redactare
va produce contribuții interesante și originale și va fi o sursă de inspirație pentru o nouă
generație de tineri europeni care vor construi împreună viitorul nostru comun”, a declarat Johannes Hahn, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și negocierile de extindere.
Concursul de redactare se desfășoară până la data de 27 februarie 2015 (la amiază,
ora Europei Centrale) și este deschis tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani,
care dețin cetățenia unuia din cele 28 de state membre ale UE.
Juriile naționale vor alege un candidat din fiecare țară, acesta/aceasta urmând să fie invitat(ă) la Bruxelles în cadrul unei vizite de studiu de trei zile. Articolele câștigătoare vor
fi totodată publicate de către Comisia Europeană și vor fi oferite spre publicare principalelor redacții de presă din Europa.
Pentru mai multe informații referitoare la concursul de redactare și la înscriere, vizitați:
http://www.writingcompetition.eu/
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DE LA EURODESK PRIMIM:
TERMENE LIMITĂ:

Tastați Ctrl+clik pentru a urma linkul

1 dec 2014 Stagii de formare la Consiliul Europei
7 dec 2014 Concursul InnoApps EU-China Hackathon
12dec2014 eTwinning - Parteneriate scolare in Europa
17dec2014 Erasmus+Key Action3-Support for Policy Reform Civil Society Cooperation in the field of
Education and Training and Youth
23dec2014 PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala
5 ian 2015 Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agrara comuna
13ian2015

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

20ian2015

Vulcanus in Japonia

23 ian2015
31ian2015

Concursul internațional de eseuri școlare și dezbatere 2015
Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)

31ian 2015
31ian 2015

Stagii de practica la Banca Mondiala
Stagii la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)

3 feb 2015 Axa Progress a Easi (2014-2020) - Programul UE pentru ocuparea forței de munca și inovare sociala
4 feb 2015
Mobility project for youth workers with Erasmus+
4 feb 2015
4 feb 2015
4 feb 2015

Proiecte de mobilitate pentru tineri - Schimburi de tineri prin Erasmus+
Proiecte Eramus+ de mobilitate pentru tineri - Serviciul European de Voluntariat
Parteneriate strategice Erasmus+ in domeniul educatiei, formarii si tineretului

4 feb 2015 Erasmus+Key Action3-Structured Dialogue: meetings between young people and decisionmakers in the field of youth
15 feb2015
Stagii de traducere la Parlamentul European
28feb2015

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VI, nr. 11/NOIEMBRIE 2014
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str. Stelea, nr. 2,
parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

