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Detalii în pag. 8

De Crăciun, Centrul ED
Târgovişte participă la un
schimb de podoabe de
sărbători, iniţiat de un
Centru din Marea
Britanie. Detalii în pag. 9
Deputaţii europeni au propus
adoptarea unui sistem de calculare
a venitului minim în toate statele
membre, ca măsură pentru
combaterea sărăciei. Un text de
Vlăduţ Andreescu în pag. 10
.

Comisia Europeană a adoptat astăzi
o strategie care să asigure punerea
efectivă în aplicare a Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, care este obligatorie din
punct de vedere juridic odată cu
intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona.
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material
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În imagine: Târgul ONG-urilor, organizat pe platoul din faţa Prefecturii în luna octombrie. .

Data de 7 octombrie 2010 reprezintă o pagină importantă din istoria culturii dâmbovițene. În
această zi, ONG-urile din județ au avut, pentru prima dată, ocazia de a se prezenta și de a-și
face cunoscute domeniul de activitate și realizările. Acest lucru a fost posibil în mod organizat, în
cadrul primului Târg al ONG-urilor, manifestare pregatită de centrul Europe Direct Târgoviște din
cadrul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița. Detalii în pag. 2

În luna octombrie, Consiliul Naţional al Tineretului a ajuns şi la
Târgovişte, în cadrul campaniei de consultare cu tineretul desfăşurată sub
deviza „Implicare pentru dezvoltare” Prezentă la lucrări a fost şi voluntara
ED Târgovişte Mădălina Creţu, care îşi descrie impresiile pentru cei
interesaţi de asemenea evenimente. Detalii în pag. 5

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean
Dâmboviţa
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ŞTIRILE PE LARG

TÂRGUL ONG-urilor
materializarea de succes a unei idei mai vechi

Data de 7 octombrie 2010 reprezintă o pagină importantă
din istoria culturii dâmbovițene. În această zi, ONG-urile din
județ au avut, pentru prima dată, ocazia de a se prezenta și de
a-și face cunoscute domeniul de activitate și realizările. Acest
lucru a fost posibil în mod organizat, în cadrul primului Târg
al ONG-urilor, manifestare pregatită de centrul Europe Direct
Târgoviște din cadrul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade
Rădulescu” Dâmbovița.
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Evenimentul s-a desfașurat pe două planuri simultan, urmărindu-se atât popularizarea organizațiilor în
rândul publicului larg, cât și promovarea lor în mediul cultural și social. Astfel, instituțiile au avut la dispoziție
corturile instalate în Piața ”Tricolorului” din centrul orașului Târgoviște, unde cei interesați au primit materiale
informative despre scopul și activitatea organizațiilor. Concomitent, în sala de conferințe a Bibliotecii
Județene “Ion Heliade Rădulescu”, reprezentanții ONG-urilor au susținut prezentări ale ONG-urilor din care
fac parte. Cu această ocazie, membrii asociațiilor și-au cunoscut omologii, au făcut schimb de impresii și au
interacționat, sperând la viitoare colaborări sau vrând să le îmbunătățească pe cele vechi. Cu această ocazie, s-a
lansat și Catalogul ONG-urilor din Dâmbovița, publicație care conține 20 de astfel de organizații, din cele
peste 1000 existente în județ. Catalogul este rodul muncii îndelungate a voluntarilor Europe Direct, coordonați
de mangerul Vlăduț Andreescu și de Mihaela Tudorache, reprezentantul Instituției Prefectului Județul
Dâmbovița. Târgul s-a desfășurat începând cu ora 10 și a bifat prezența unor reprezentanți de seamă ai
județului, printre care Constantin Mihai Puşcaşiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Mircea
Niţă, director al Centrului Cultural Judeţean Dâmboviţa şi prof. Honorius Moţoc, viceprimar, Primăria
Municipiului Târgovişte. Aceștia s-au arătat încântați de acțiune, declarând că reprezintă un pas înainte pentru
dâmbovițeni.

Promotorul Târgului ONG-urilor, managerul Europe Direct Târgoviște, Vlăduț Andreescu, a spus că acest
gen de eveniment este un caștig pentru comunitate, deoarece instituțiile non-guvernamentale pot avea un
impact semnificativ asupra societății. În acest caz, este bine ca cetățenii să știe de existența lor și de felul în
care pot fi ajutați de acestea. Echipa Europe Direct Târgoviște mulțumește celor prezenți, partenerilor
manifestării și tuturor organizațiilor care au participat activ la realizarea ei. Cu ajutorul lor, o idee măreață s-a
materializat, devenind un exemplu și pentru alți oameni de bine.
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Puteţi consulta Catalogul ONG-urilor online, la adresa: www.edtargoviste.ro
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CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMÂNIA:

„IMPLICARE PENTRU DEZVOLTARE”
CAMPANIE NAŢIONALĂ DE CONSULTĂRI ÎN RÂNDUL TINERILOR
Mă numesc Mădălina Crețu și sunt voluntar EUROPE DIRECT Târgoviște, o secție nouă din
cadrul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița prin intermediul căreia am reușit să mă
înscriu și să particip la un eveniment care mi-a schimbat modul de a gândi, aș putea spune - viața. În
perioada 14-15 octombrie 2010, Consiliul Tineretului din Romania a ajuns şi în Târgovişte pentru a
susţine întâlnirea la nivelul regiunii Sud-Est din cadrul Campaniei naţionale de consultări în rândul
tinerilor, “Implicare pentru dezvoltare!”. Având drept scop implicarea si participarea directă a tinerilor cu
vârste cuprinse între 14 şi 30 de ani în procesul de identificare, semnalizare, respectiv soluţionare a
problemelor ce ne influenţează existenţa de zi cu zi, campania a reuşit mobilizarea unui grup, format
preponderent din adolescenţi dornici sa îşi împărtăşească opiniile în public, în vederea ducerii la bun
sfârşit a celor propuse, concluziile sesiunii de consultări definind cu exactitate cele discutate.
În calitate de participant în cadrul acestor consultări, mă declar plăcut impresionată de problemele
abordate. Voluntarii responsabili cu desfăşurarea campaniei au avut un rol esenţial în procesul de
“brainstorming” întreprins, precum şi în încercarea tinerilor participanţi de a sintetiza rezoluţia finală. Prima
zi a reprezentat, practic, timpul petrecut împreună pentru a începe şi a finaliza ceea ce ne propusesem,
atât participanţii cât şi voluntarii făcând parte din sesiunile de lucru întreprinse. După câteva activităţi
desfăşurate cu scopul de a interacţiona cu cei prezenţi, în vederea cunoaşterii noilor parteneri de echipă,
adevărata muncă a început. Fie că am lucrat individual, fie că am avut ocazia de a colabora cu ceilalti
participanţi, reuşind, astfel, să intrăm în contact cu persoane noi, întregul proces de muncă propriu-zisă a
reprezentat un prilej bine-venit de afirmare, fie ea individuală sau colectivă.
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Echipele formate au fost repartizate în “ateliere de lucru”, fiecare atelier propus având o anumită
tematică, un anumit subiect ce reprezintă un centru de interes pentru tinerii din ziua de astăzi. Astfel, am
făcut parte, pe rând, din comisia intitulată “Educaţie si formare”, având rolul de a semnala eventuale
probleme prezente în sistemul de învaţământ din Romania, soluţii salvatoare ce ar putea contribui la
îmbunatăţirea acestora precum şi mecanismele, persoanele, asociaţiile si autorităţile responsabile cu
aplicarea lor. Au urmat apoi comisiile ce au avut temele “Angajabilitate”, “Participare civică”, “Voluntariat”
şi “Incluziune socială”, procesul de analiză mai sus menţionat fiind valabil pentru fiecare în parte. Lucrul în
echipă a reprezentat, în acest caz, un adevărat avantaj, de vreme ce fiecare echipaj avea resposabilitatea
de a propune noi idei, noi soluţii, ţinând însă cont şi de părerile, opiniile celorlalţi participanţi. Practic,
întreaga experienţă a reprezentat un exerciţiu complex de democraţie participativă, tinerii avand ocazia
de a îşi exprima propriile nemulţumiri, idei, opinii, dând însă crezare şi ascultându-i şi pe ceilalţi. Cadrul
informal, relaxant şi permisiv în care a fost desfăşurată întreaga acţiune a oferit participanţilor şansa de a
depăşi orice barieră anterior impusă, exprimându-se liber, fară teamă. Rezultatele consultărilor au fost
vizibile abia la sfărşitul primei zile, cand o echipă formată din participanţi şi voluntari a alcătuit rezoluţia
finală, documentul oficial ce urma a fi prezentat autorităţilor, în cadrul conferinţei propriu-zise de a doua
zi.
Rezoluţia elaborată cu ajutorul tinerilor implicaţi în programul de consultări a avut un adevarat succes
în cadrul conferinţei din data de 15 octombrie, atât autorităţile prezente cât şi participanţii reuşind sa
conducă o dezbatere semnificativă în jurul problemelor identificate. Au fost prezenţi reprezentanţi ai
judeţelor Călăraşi, Prahova şi, bineînţeles, Dâmboviţa. Din păcate, în ciuda rezultatelor promiţătoare
obţinute în urma unei zile de muncă, o mare parte din reprezentanţii autorităţilor invitate nu au putut sa ne
onoreze cu prezenţa, anumite domenii aduse în discuţie rămânând fară promisiuni concrete. Să sperăm
însa că această conferinţă va reprezenta un bun început al unui şir lung de încercari ale tinerilor de se
face auziţi şi ascultaţi!
Aşadar, participând la campania “Implicare pentru dezvoltare!” am avut ocazia să intru în contact cu
multe persoane noi, al caror mod de gândire m-a surprins prin familiaritate ideilor transmise şi a dorinţelor
exprimate. Lucrând împreuna cu o echipa de peste 40 de participanţi m-am simţit cu adevărat ascultată,
înţeleasă şi susţinută. Astfel, am conştientizat din nou faptul că, implicându-ne împreună, vom reuşi să
obţinem o victorie mai mare, apropiindu-ne, cu paşi mărunţi, dar importanţi, de finalul mult dorit! Mult
succes tuturor şi sper să ne mai intalnim şi cu altă ocazie!
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SUB EGIDA ANULUI EUROPEAN
DE LUPTĂ CONTRA SĂRĂCIEI ŞI
EXCLUZIUNII SOCIALE

vă prezentăm în continuare eforturile voluntarilor noştri pe această linie
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Întâlnirea Grupului Informal –
tinerii Centrului de Reeducare Găeşti
Reuniți în cadrul proiectului „Dâmbovița- tineri voluntari în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii
sociale”, 27 de tineri, membri ai centrului Europe Direct Târgoviște au primit sâmbătă, 9 octombrie 2010, vizita
a 12 persoane din cadrul Centrului de Reeducare Minori Găești. Aceștia reprezintă grupul țintă al proiectului
finanțat de Comisia Europeană, iar vizita este o etapă a diseminării și vine ca urmare a acțiunii de același fel
întreprinsă de Grupul Informal la Găești.
Voluntarii și-au primit oaspeții la sediul centrului unde-și desfășoară activitatea, situat în cadrul Bibliotecii
Județene „Ion Heliade Rădulescu”. După un tur al instituției, cei 12 „locuitori” ai Centrului de Reeducare au
mers la Muzeul de Istorie Dâmbovița, acolo unde au putut admira numeroasele specii de reptile expuse și au
participat la salonul editorial organizat de Bibliotecă. Aflat în imediata apropiere, Turnul Chindiei a fost și el
bifat pe lista obiectivelor vizitate.
După vizite, a venit și momentul team-building-ului, așa că toți tinerii s-au întors la Bibliotecă, unde au
participat la jocuri de intercunoaștere și distractive. Cu toții și-au dat mâna și au dezvăluit ce le place și ce nu,
ce-și doresc de la viață, apoi palmele lor s-au alipit, formând „Palma prieteniei”, o mărturie a veșnicei lor buneînțelegeri. Au urmat și alte activități interesante, unde cu toții s-au simțit egali și au fost cu zâmbetul pe buze.
Toți cei implicați în proiect s-au arătat încântați de felul cum au decurs lucrurile și sunt siguri că
participarea va fi de bun-augur pentru ei și cariera lor viitoare. Tinerii proveniți din Centrul de Reeducare
consideră că au primit o a doua sansă prin selecționarea lor pentru acest program. Cu siguranță reintegrarea lor
va fi mult mai ușoară datorită lucrurilor pe care le vor învăța, iar capacitatea lor de comunicare va fi mai bună
și vor avea mai mulți prieteni.
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European
Christmas
Tree
Decoration
Exchange
Este un proiect care presupune realizarea și schimbul de podoabe pentru
Pomul de Crăciun lansat de Centrul EUROPE DIRECT Llangollen din Marea
Britanie. Programul se va derula până la finele anului 2010 și au răspuns
afirmativ aproximativ 160 de școli și grădinițe din întreaga Uniune Europeană.
În România informația a fost diseminată de Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște din cadrul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița.
S-au înscris următoarele unități de învățământ din județul Dâmbovița Școala
Mihai Viteazul, Școala Coresi, Grup Școlar Voievodul Mircea, Școala Elena
Donici Cantacuzino Pucioasa și Grădinița Inocența Găești, precum și Școala
Ștefan cel Mare din Vaslui.
Cu o parte din decorațiunile primite de la instituțiile înscrise în program,
EUROPE DIRECT Târgoviște va împodobi un pom de Crăciun și va organiza un
spectacol umanitar împreună cu școlile incluse în proiect.
Vă așteptăm să fiți alături de noi în promovarea tradițiilor dâmbovițene de
Crăciun!
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Focus: BRUXELLES
Venit minim la nivelul UE
pentru combaterea sărăciei
Vlăduţ Andreescu
Într-un raport adoptat miercuri, deputații europeni au propus adoptarea unui
sistem de calculare a venitului minim în toate statele membre, ca măsură pentru
combaterea sărăciei. Ziua Națiunilor Unite pentru combaterea sărăciei a fost
celebrată pe 17 octombrie și 2010 este Anul european împotriva sărăciei.
La sfârșitul anului 2008, aproape 85 de milioane de persoane, adică 17% din populația Uniunii trăiau sub
pragul sărăciei. Riscul de sărăcie este mai mare în rândul copiilor și al tinerilor cu vârsta de până la 17 ani în
raport cu populația totală, persoanele în vârstă fiind de asemenea expuse la un risc de sărăcie mai ridicat, se
subliniază în rezoluția elaborată de Ilda Figueiredo (GUE/NGL, PT) și adoptată cu 612 voturi pentru, 12
împotrivă şi 21 de abţineri
Venitul minim
Introducerea unui sistem de venit minim în toate statele membre - constând în măsuri specifice de sprijinire a
persoanelor cu venituri insuficiente printr-o contribuție financiară și prin facilitarea accesului la servicii – ar
putea fi unul din cele mai eficiente moduri de combatere a sărăciei, pentru garantarea unui nivel de viață
adecvat și pentru favorizarea integrării sociale, se arată în această rezoluție.
Sistemele de venit minim trebuie să stabilească venituri minime la un nivel echivalent cu cel puțin 60% din
venitul median din statul membru în cauză, se arată în rezoluția PE, prin care se solicită Comisiei să prezinte
o inițiativă care să conducă la elaborarea unui plan de acțiune la nivel european în acest domeniu.
Rezoluțiile alternative depuse de grupurile politice S&D, Grupul Verzilor/ALE și GUE/NGL, prin care se solicită
o legislație cadru europeană privind un venit minim, nu au obținut susținerea majorității deputaților.
Lucrătorii săraci
În textul rezoluției adoptate, deputații europeni atrag atenția asupra numărului tot mai mare de lucrători săraci,
solicitând ca salariul de subzistență să fie în toate cazurile mai mare decât pragul sărăciei și ca lucrătorii aflați,
din diverse motive, sub pragul sărăciei să beneficieze de prestații suplimentare.
Eforturi suplimentare trebuie făcute în ceea ce privește remunerațiile și nivelul salariilor minime, având în
vedere că sărăcia ce afectează persoanele care au un loc de muncă reflectă condițiile inechitabile de muncă.
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Comisia Europeană adoptă o strategie care să
asigure respectarea Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene
Alexandra Oprescu
Comisia Europeană a adoptat astăzi o strategie care să asigure punerea efectivă în aplicare a Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care este obligatorie din punct de vedere juridic odată
cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Comisia va verifica dacă toate actele legislative ale UE
respectă carta, în fiecare etapă a procesului legislativ – de la activitatea iniţială de pregătire, efectuată în
cadrul Comisiei, până la adoptarea proiectelor de acte legislative de către Parlamentul European şi
Consiliu şi, ulterior, în aplicarea acestora de către statele membre ale UE. Comisia va furniza
cetăţenilor informaţii privind situaţiile în care aceasta poate interveni în chestiuni legate de drepturile
fundamentale şi va publica un raport anual privind aplicarea dispoziţiilor cartei, pentru monitorizarea
progresele realizate. Prin aceasta, Comisia răspunde apelurilor Parlamentului European.
„Carta reprezintă o reflectare a valorilor noastre comune şi a tradiţiilor noastre constituţionale”, a
declarat Viviane Reding, comisar european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie. „Carta trebuie
să circumscrie toate politicile UE. Comisia Europeană, şi cu precădere departamentul justiţie al acesteia, va
fi foarte vigilentă în a se asigura că dispoziţiile cartei sunt respectate în toate propunerile legislative ale UE,
în toate modificările introduse de Consiliu şi de Parlamentul European, precum şi de către statele membre
atunci când pun în aplicare legislaţia UE. Strategia adoptată de Comisie astăzi reprezintă un pas important în
crearea unei culturi europene a drepturilor fundamentale.”
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009), Carta drepturilor fundamentale
a UE a devenit obligatorie din punct de vedere juridic pentru instituţiile UE şi pentru statele membre atunci
când acestea pun în aplicare dreptul UE. Carta consacră toate drepturile din Convenţia europeană a drepturilor
omului, precum şi alte drepturi şi principii care decurg din tradiţiile constituţionale comune ale statelor
membre ale UE, jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi alte instrumente internaţionale. Este o codificare
foarte modernă şi include drepturi fundamentale de a treia generaţie, precum protecţia datelor, garanţii în ceea
ce priveşte bioetica şi administraţia transparentă.
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În cadrul strategiei, Comisia explică măsurile pe care le poate lua pentru ca bilanţul UE în ceea ce priveşte
drepturile fundamentale să fie exemplar şi pentru o mai bună cunoaştere de către public a protecţiei drepturilor
fundamentale în Europa prin:
1. Garantarea unei respectări ireproşabile a drepturilor fundamentale în UE
Toate propunerile de legislaţie UE trebuie să respecte dispoziţiile cartei. Comisia va intensifica, prin
urmare, evaluările impactului în ceea ce priveşte drepturile fundamentale pentru noile propuneri legislative. Pe
baza unei „liste de verificare” a drepturilor fundamentale, serviciile Comisiei vor identifica drepturile
fundamentale care ar putea fi afectate de o propunere şi vor evalua sistematic impactul fiecărei opţiuni de
politică avute în vedere asupra acestor drepturi.
Pe parcursul procesului legislativ, inclusiv compromisul final între Parlamentul European şi Consiliu,
Comisia va colabora cu colegislatorii pentru a se asigura că legea UE respectivă este în conformitate cu
dispoziţiile cartei. Comisia va lansa un dialog interinstituţional pentru a determina metodele de abordare a
modificărilor care ridică probleme de compatibilitate cu drepturile fundamentale.
Statele membre UE sunt deja obligate prin drepturile fundamentale garantate în temeiul constituţiilor lor
naţionale. Cu toate acestea, atunci când pun în aplicare dreptul european, trebuie să respecte, de asemenea,
drepturile fundamentale. Comisia va folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv procedura de sancţionare a
nerespectării obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru, dacă este cazul, pentru a asigura respectarea
dispoziţiilor cartei în punerea în aplicare a dreptului UE.
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2. O mai bună informare a cetăţenilor
Cetăţenii ar trebui să ştie cui trebuie să solicite asistenţă în cazurile de violare a drepturilor
fundamentale.Aceştia vor avea acces la informaţii privind căile de atac în toate statele membre prin
intermediul noului portal e-Justice portal al Comisiei, din 2011.
Comisia va oferi explicaţii cu privire la cazurile în care poate sau nu poate interveni în cazurile de
plângeri privind drepturile fundamentale, atunci când acestea nu intră în sfera de competenţă a UE.Carta nu
stabileşte o competenţă generală pentru Comisie de a interveni în domeniul drepturilor fundamentale. Aceasta
poate interveni doar dacă este vorba de dreptul UE (de exemplu, atunci când se adoptă legislaţie UE sau când
o măsură naţională aplică o lege UE întrun mod incompatibil cu dispoziţiile cartei). Statele membre au
propriul lor sistem de asigurare a protecţiei drepturilor fundamentale prin constituţiile naţionale şi prin
activitatea instanţelor; carta nu le înlocuieşte. Prin urmare, asigurarea respectării drepturilor fundamentale
revine în primul rând instanţelor naţionale.
3. Monitorizarea progreselor
Comisia va publica un raport anual cu privire la aplicarea cartei.Raportul va monitoriza progresele în
domeniile în care UE deţine competenţa de a acţiona:va indica modul în care s-a ţinut seama de cartă în cazuri
concrete (cum ar fi atunci când se propune o legislaţie nouă).Aceasta va oferi oportunitatea unui schimb anual
de opinii cu Parlamentul European şi Consiliul şi va acţiona ca un mijloc de îmbunătăţire a informaţilor
destinate publicului.
Context
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost iniţial proclamată cu solemnitate de preşedinţii
Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei la Consiliul European de la Nisa din 7 decembrie 2000.La
acel moment, aceasta nu avea efecte juridice obligatorii. Articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, astfel cum a fost modificat de Tratatul de la Lisabona, prevede obligativitatea, din punct de vedere
juridic, a cartei precum şi faptul că aceasta are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor; acesta înseamnă, în
special, că legislaţia UE care încalcă drepturile fundamentale garantate de cartă ar putea fi anulată de Curtea
de Justiţie a Uniunii Europene. Tratatul stipulează, totodată, că dispoziţiile cartei nu extind în niciun fel
competenţele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate. Articolul 51 din cartă prevede că „Dispoziţiile
prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, cu respectarea principiului
subsidiarităţii, precum şi statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.”
Pentru prima dată, membrii Colegiului Comisarilor s-au angajat printr-o declaraţie solemnă să respecte
carta, precum şi tratatele, în luna mai a acestui an (IP/10/487).
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Comisia Europeană prezintă planuri
pentru a consolida piaţa unică prin măsuri
de stimulare a creşterii economice şi de
consolidare a drepturilor cetăţenilor
Vlăduţ Andreescu
Piaţa unică a Uniunii Europene stă la temelia a peste 60 de ani de integrare europeană. Barierele care
împiedicau odinioară libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor de la Lisabona şi până la Helsinki au fost
înlăturate. Întreprinderile se bucură acum de o piaţă de 500 de milioane de consumatori. Consumatorii care
călătoresc în străinătate au asistat la reducerea drastică a costurilor apelurilor cu telefoanele mobile. Graţie
monedei unice, cumpărăturile şi călătoriile în străinătate se fac fără eforturi. Lucrătorii beneficiază în
prezent de drepturi extinse. Oamenii pot munci, studia şi locui oriunde în cele 27 de state membre ale UE.
Europenii se pot mândri cu aceste realizări, însă întreprinderile şi cetăţenii ştiu, de asemenea, că există încă
obstacole în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor. În două rapoarte publicate astăzi, Comisia Europeană
a prezentat o serie de soluţii concrete pentru stimularea pieţei unice. În Raportul privind cetăţenia UE,
Comisia propune măsuri pentru a simplifica viaţa cetăţenilor atunci când îşi exercită drepturile conferite de
UE de a se căsători, cumpăra o casă sau înmatricula un autovehicul în altă ţară a UE. Pentru a stimula
creşterea economică, competitivitatea şi progresul social, Actul privind piaţa unică face apel la acţiuni de
simplificare a vieţii tuturor participanţilor pe piaţă – întreprinderi, consumatori şi lucrători.
„Libera circulaţie este un drept foarte preţuit în Uniunea Europeană. Întreprinderile şi cetăţenii au obţinut
avantaje importante pe măsură ce UE a înlăturat treptat obstacolele interne din calea circulaţiei mărfurilor,
serviciilor şi persoanelor. Vreau să ducem mai departe aceste realizări, astfel încât oricine – de la turişti şi
studenţi până la lucrători şi proprietarii de mici întreprinderi – să poată beneficia cu adevărat de un spaţiu
european al libertăţii, securităţii şi justiţiei,”a afirmat dna vicepreşedinte Viviane Reding, comisarul european
pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.„Astăzi, obiectivul meu este să mă asigur că înlăturăm
obstacolele rămase cu care se confruntă oamenii în exercitarea drepturilor lor. Cetăţenii trebuie să se simtă în
largul lor atunci când călătoresc, studiază sau se stabilesc în străinătate şi trebuie să se bucure de aceleaşi
drepturi, oriunde s-ar afla.”

Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă, a afirmat:„Pieţele trebuie să fie atât în serviciul economiei, cât
şi al cetăţenilor noştri. Acest lucru este definitoriu pentru societatea noastră. Însă în prezent, piaţa unică
europeană nu îşi valorifică întregul potenţial. Trebuie să ofere mai mult. Cetăţenii şi întreprinderile de mici
sau mari dimensiuni trebuie să găsească un interes în piaţa unică. Aceasta reprezintă o urgenţă, deoarece
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Europa nu îşi poate permite să lase neexploatat acest potenţial. De aceea, astăzi, Actul privind piaţa unică
prezintă 50 de propuneri care să fie puse în aplicare până în 2012 pentru ca piaţa unică să funcţioneze mai
bine.”
Simplificarea vieţii cetăţenilor
În primul Raport privind cetăţenia UE sunt analizate problemele curente întâlnite de cetăţeni în exercitarea
drepturilor conferite de UE şi atunci când aspecte ale vieţii lor depăşesc graniţele naţionale,de exemplu atunci
când călătoresc, studiază, muncesc, se căsătoresc, cumpăra o casă sau un autovehicul în altă ţară a UE.Raportul
cuprinde 25 de măsuri pe care Comisia preconizează să le adopte în următorii trei ani pentru a simplifica viaţa
cetăţenilor europeni:
Turişti/ Expatriaţi: Comisia va actualiza normele de protejare a turiştilor, de exemplu împotriva
falimentului agentului de turism în timpul vacanţei ( IP/09/1824). De asemenea, Comisia va propune modalităţi
suplimentare de a întări drepturile pasagerilor, indiferent de mijlocul de transport utilizat, şi de a consolida
drepturilor pasagerilor aerieni (de exemplu în cazul unor întârzieri îndelungate sau al anulării zborului).
Comisia va consolida mai mult dreptul la protecţie consulară pentru cetăţenii UE ale căror state membre de
origine nu sunt reprezentate în ţări terţe, prin întărirea cadrului legal şi prin sensibilizarea sporită în rândul
cetăţenilor şi al personalului consular.
Consumatori: Comisia îi va sprijini pe consumatori să obţină despăgubiri dacă au probleme cu un
comerciant, prin facilitarea soluţionării rapide şi necostisitoare pe cale extrajudiciară a litigiilor transfrontaliere,
prin promovarea unor mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor şi a medierii.
Cupluri: Comisia va propune acte legislative care să le permită cuplurilor internaţionale să ştie mai uşor
ce instanţe sunt competente şi legea cărei ţări se aplică unui bun imobiliar sau unor conturi bancare deţinute în
comun.
Lucrători : Comisia dezvoltă un nou sistem pentru schimbul electronic de informaţii între administraţiile
naţionale pentru ca persoanele care lucrează în altă ţară a UE să îşi poată transfera mai uşor şi mai rapid
drepturile de securitate socială.
Proprietari de autovehicule: Comisia va propune acte legislative care să reducă birocraţia şi formalităţile
pentru înmatricularea autovehiculelor cumpărate în altă ţară a UE şi va rezolva situaţiile în care cetăţenii trebuie
să plătească de două ori taxa de înmatriculare.
Reînnoirea programului „Europa pentru cetăţeni”
Programul „Europa pentru cetăţeni”, care sprijină înfrăţirea între oraşe şi proiecte ale cetăţenilor, este în curs de
revizuire. Comisia lansează astăzi o consultare publică pentru a permite oamenilor să prezinte observaţii privind
următoarea etapă a activităţilor din cadrul programului. Consultarea poate fi accesată în toate cele 23 de limbi
ale UE pe site-ul de consultări publice al Comisiei.
O piaţa unică pentru creştere economică
Cu 20 de milioane de întreprinderi care oferă 175 de milioane de locuri de muncă, întreprinderile joacă un rol
esenţial în reluarea creşterii economice. Actul privind piaţa unică va simplifica lucrurile pentru IMM-uri, care
reprezintă peste 99% din întreprinderile Europei. Însă bogăţia şi creşterea economică ale Europei nu depind
doar de întreprinderile europene. Un bun sistem social, un învăţământ de calitate, locuri de muncă şi salarii
competitive sunt elemente tot atât de importante. Actul privind piaţa unică va consolida în continuare economia
socială de piaţă foarte competitivă a Europei şi va plasa oamenii în centrul pieţei unice,în calitate de
consumatori, contribuabili, lucrători, investitori, antreprenori, pacienţi sau pensionari.
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Priorităţi-cheie:
Pentru întreprinderi: capital pentru IMM-uri:IMM-urile au cu greu acces la finanţare. Cele mai mici
întreprinderi europene sunt puţin vizibile pentru potenţiali investitori, iar cerinţele pentru a fi cotat pe pieţele de
capital sunt complexe. Comisia va face propuneri pentru a schimba acest lucru. De asemenea, Comisia va
reduce costurile pentru IMM-uri prin simplificarea normelor contabile şi prin îmbunătăţirea accesului IMMurilor la contractele de achiziţii publice. Comisia va analiza introducerea unei baze comune de impozitare
pentru întreprinderile cu activităţi transfrontaliere, care să ducă la reduceri suplimentare ale costurilor.
Pentru întreprinderi: antreprenoriat social şi investiţii pe termen lung:Europa are un enorm potenţial
pentru dezvoltarea antreprenoriatului social. În ultimii ani, persoane fizice, fundaţii şi întreprinderi au lansat
numeroase iniţiative de a îmbunătăţi accesul la alimente, locuinţe, servicii de sănătate, locuri de muncă şi
servicii bancare pentru cei nevoiaşi. Dornică să promoveze intensificarea activităţilor transfrontaliere, Comisia
va propune un statut european pentru astfel de organizaţii, cu scopul de a servi şi promova economia socială.
De asemenea, Comisia va încuraja investiţiile pe termen mai lung, inclusiv investiţiile etice, şi va examina
opţiunile pentru un sistem specific de etichetare.
Pentru consumatori: comerţul online :Tinerii europeni nu pot înţelege de ce nu pot întotdeauna cumpăra
muzica pe care o doresc de pe orice site internet. În prezent, piaţa online are performanţe sub aşteptări. Din
acest motiv, Comisia va propune în 2011 norme menite să asigure că artiştii şi compozitorii îşi pot vinde
lucrările în întreaga Europă prin vizitarea unui ghişeu unic în scopul obţinerii autorizaţiei care să le permită să
primească recompensa pentru munca lor. De asemenea, punerea integrală în aplicare a directivei privind
serviciile şi a normelor actualizate privind e-comerţul vor aduce îmbunătăţiri.
Lucrători: calificări profesionale:în prezent, 4 600 de profesii sunt reglementate diferit în statele
membre. Prin urmare, de mult ar fi trebuit efectuată o revizuire temeinică a directivei privind recunoaşterea
calificărilor profesionale. Comisia consideră că introducerea unei cărţi de identitate profesională („cartes
professionnelles”) ar reduce birocraţia care persistă.

Să facem funcţională piaţa unică
Fără o punere eficace în aplicare, piaţa unică s-ar împotmoli. Statele membre ale UE sunt responsabile pentru
transpunerea la timp şi corectă a dreptului european în legislaţia naţională. Pe lângă măsurile obişnuite de
punere în aplicare, Comisia va stabili, de asemenea, un dialog periodic cu statele membre, cum ar fi evaluarea
reciprocă a legislaţiei UE şi mecanismele alternative de soluţionare a litigiilor. Pentru a continua discuţia
privind aceste aspecte, Comisia lansează o dezbatere la nivel european, la care vor participa toate părţile
interesate cu privire la Actul privind piaţa unică. În viitor, Comisia va consolida şi mai mult consultarea şi
dialogul cu societatea civilă. În special, Comisia va permite accesul la grupurile sale de experţi, care vor putea
reprezenta organizaţii ale consumatorilor, sindicate, întreprinderi şi autorităţi locale.
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Dreptul la un proces echitabil: miniştrii de justiţie din
UE aprobă legea privind asigurarea dreptului la
traducere şi interpretare în procedurile judiciare
Vlăduţ Andreescu

Miniştrii de justiţie din Uniunea Europeană au aprobat o lege care asigură dreptul la traducere şi
interpretare în procedurile penale. Comisia Europeană( IP/10/746). Este prima măsură a UE care
stabileşte standarde minime comune în ceea ce priveşte dreptul la apărare în materie penală. Legea
garantează dreptul persoanelor suspectate de a obţine servicii de interpretare în cursul procedurilor
penale, inclusiv atunci când beneficiază de consiliere juridică, în propria lor limbă şi în faţa oricărei
instanţe din UE. Aceasta reprezintă o primă măsură mult aşteptată de asigurare a dreptului la un proces
echitabil pentru toţi cetăţenii, pe întreg teritoriul UE. Legea este prima dintr-o serie de măsuri privind
dreptul la un proces echitabil, care vizează stabilirea unor standarde comune la nivelul UE în ceea ce
priveşte cauzele penale. Statele membre ale UE dispun acum de trei ani pentru a transpune măsura în
legislaţia lor naţională.
Este un moment istoric, care marchează aprobarea primei legi privind dreptul cetăţenilor la un proces
echitabil. Pentru Comisia Europeană, aceasta reprezintă un prim pas important în vederea corectării
dezechilibrelor existente în Europa între drepturile acuzării şi drepturile apărării, prin îmbunătăţirea şi
consolidarea acestora din urmă”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul UE pentru
justiţie. „Doresc să mulţumesc baronesei Sarah Ludford,în calitatea sa de raportor al Parlamentului
European, precum şi preşedinţiei spaniole şi celei belgiene pentru că au reuşit adoptarea de două ori
mai repede a acestei măsuri. Este acum responsabilitatea statelor membre să includă aceste norme în
legislaţiilor lor naţionale şi să le aplice cât mai curând posibil pentru a permite cetăţenilor să beneficieze
de acestea.”Este, de asemenea, timpul să accelerăm lucrările în vederea asigurării unui echilibru efectiv
între competenţele procurorilor şi drepturile procedurale ale apărării. De aceea, invit Parlamentul şi
Consiliul să lucreze la cea de a doua măsură, şi anume comunicarea în scris a drepturilor, care a fost
propusă de Comisie în luna iulie.”
La 9 martie, Comisia a făcut primii paşi în cadrul unei serii de măsuri menite să instituie standarde
comune în materie penală, la nivelul UE. Aceasta a propus norme care impun statelor membre ale UE
obligaţia de a asigura persoanelor suspectate servicii complete de interpretare şi traducere ( IP/10/249,
MEMO/10/70).
În luna iunie, Parlamentul European a votat cu o majoritate covârşitoare în favoarea unui proiect
negociat ( IP/10/746). Acest lucru a fost posibil datorită unui acord de compromis încheiat la 27 mai
între Consiliu, Comisie şi Parlamentul European. Parlamentul a susţinut acest compromis, în sesiune
plenară, la 15 iunie.
Măsurile vor garanta dreptul cetăţenilor de a fi interogaţi, de a participa la şedinţele de judecată şi de a
beneficia de asistenţă juridică în propria lor limbă, în orice stadiu al unei proceduri penale şi în faţa
oricărei instanţe din UE.
Comisia a insistat asupra dreptului la traducere şi interpretare în toate etapele procedurilor penale
pentru a garanta respectarea pe deplin a standardelor prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului şi de jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg, precum şi a celor prevăzute de Carta drepturilor
fundamentale.
Aceste norme vor garanta primirea de către cetăţeni a traducerilor scrise ale tuturor documentelor
esenţiale, precum actul de acuzare, şi dreptul la servicii de interpretare în cadrul tuturor audierilor,
interogatoriilor şi întâlnirilor cu avocaţii. Cetăţenii nu pot renunţa la aceste drepturi decât după primirea,
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în prealabil, a asistenţei juridice corespunzătoare sau a informaţiilor complete privind consecinţele
renunţării la aceste drepturi.
Costurile de traducere şi interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de către persoana
suspectată. În lipsa unor standarde minime comune pentru a se asigura procese echitabile, autorităţile
judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată pentru a fi judecată într-o altă ţară. Drept urmare,
măsurile UE de combatere a infracţionalităţii, precum mandatul european de arestare, ar putea să nu fie
aplicate pe deplin. 11 000 de mandate europene de arestare au fost emise în 2007, în creştere faţă de 6
900 în 2005. În viziunea Comisiei, toate aceste mandate ar trebui să respecte, în viitor, standardele UE
privind dreptul la un proces echitabil, inclusiv dreptul la interpretare şi traducere.
Statele membre ale UE dispun de trei ani pentru a adopta aceste norme, în locul termenului obişnuit de
doi ani, pentru ca autorităţile să aibă timp suficient pentru a pune la dispoziţie informaţii traduse.
Context
Tratatul de la Lisabona permite Uniunii Europene să adopte măsuri în vederea consolidării drepturilor
cetăţenilor UE.
Întrucât propunerile atotcuprinzătoare privind drepturile procedurale necesare desfăşurării unui proces
echitabil nu au beneficiat de sprijinul unanim al guvernelor din UE în momentul iniţierii primelor
propuneri în materie ale Comisiei, în 2004, aceasta a adoptat, în prezent, o abordare progresivă, astfel
cum se prevede într-o serie de măsuri privind drepturile procedurale în cadrul unui proces echitabil
stabilite în Programului de la Stockholm din decembrie 2009 ( IP/10/447) Comisia va propune o serie de
măsuri pe parcursul următorilor patru ani.
Comisia a propus cea de a doua măsură, şi anume dreptul la informare, în luna iulie( IP/10/989), iar
Consiliul şi Parlamentul au început deja lucrările pe baza propunerii Comisiei (MEMO/10/475).
Următoarele măsuri, planificate de Comisie pentru anul 2011, vor lua forma unei directive privind dreptul
de a beneficia de un avocat şi dreptul la comunicarea cu rudele, angajatorii şi autorităţile consulare.
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