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EMINESCU

ALTE ŞTIRI
Concurs de fotografie pe
tema EURO. Ai între 14 şi 18
ani ? Fă o fotografie care să
ilustreze ce înseamnă euro
pentru voi. Trimite fotografia
până la 3 martie 2010. Detalii
în pag. 2
Centrul EUROPE DIRECT
Vâlcea a organizat, pe 12
ianuarie 2010, o sesiune de
informare cu privire la
sesiunile regionale de
preselecţie pentru
Parlamentul European al
Tinerilor. Detalii în pag. 2

Tratatul de la Lisabona se va
afla în centrul preocupărilor
preşedinţiei spaniole. Printre
punctele prioritare aflate pe
agenda preşedinţiei spaniole a
UE se numără relansarea
economică, poziţia UE pe
scena mondială şi drepturile
cetăţenilor. Detalii în pag. 6

Respectarea vieţii private a
europenilor va reprezenta o
mare provocare în următorul
deceniu, declară un membru al
Comisiei Europene. Detalii în
pag. 7-9

Biblioteca „Gh. N.
Costescu” din Pucioasa
împreună cu Centrul
EUROPE DIRECT din
Târgovişte a organizat
vineri, 15 ianuarie 2010,
o evocare a poetului
Mihail Eminescu, la
care au participat elevi
şi profesori de la toate
unităţile de învăţământ
din oraş.
Detalii în pagina 3.
În imagine: Luminiţa Gogioiu, harnica bibliotecară din Pucioasa, amfitrionul
întregului eveniment.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte urmăreşte
să difuzeze informaţia europeană prin reţeaua
bibliotecilor din judeţ, dar şi cu ajutorul elevilor
voluntari, care vor deveni vectori de informaţie atât în
şcolile din care provin cât şi în comunitate. În acest
sens, la 22 ianuarie 2010, a avut loc selecţia voluntarilor
din şcoli şi licee din judeţ. Detalii în pag. 4
Acţiuni EUROPE DIRECT Târgovişte în anul 2010:
„Europa de acasă. Istorie şi tradiţii pe Valea Ialomiţei”
este titlul unei broşuri pe care Centrul o pregăteşte cu
scopul de a populariza moştenirea culturală
dâmboviţeană, plecând de la premisa că integrarea
europeană are la bază o puternică componentă
regională şi locală. Detalii în pag. 2

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului
Judeţean Dâmboviţa
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CONCURS PEPentru
TEMA
a participa,
trebuie să trimiteţi o
EURO
fotografie originală,

„Ce înseamnă pentru
noi moneda euro?” este
un concurs de fotografie
pentru locuitorii UE cu
vârste cuprinse între 14 şi
18 ani, care analizează,
în echipe, tema monedei
euro în Uniunea
Europeană.

SELECŢIE PENTRU PARLAMENTUL
EUROPEAN AL TINERILOR
Parlamentul European
al Tinerilor invită tinerii în
vârstă de 16-21 de ani să
îşi depună candidatura
pentru sesiunile regionale
de preselecţie organizate
în primăvara anului 2010.
Pentru a participa, tinerii
trebuie
să
formeze
delegaţie de 11 tineri
candidaţi (10 politicieni
plus un interpret de
muzică
clasică,
instrument sau canto),
organizaţi într-o delegaţie
regională şi proveniţi din
aceeaşi şcoală, excepţie
putând să facă numai

făcută de echipa din
care faceţi parte, care să
ilustreze viziunea
dumneavoastră asupra
monedei euro. Ce
înseamnă moneda euro
pentru dumneavoastră?
Ce vă place la moneda
euro? Imaginea trebuie
însoţită de un scurt text
explicativ. Acest concurs
este organizat de
Direcţia Generală pentru
Afaceri Economice şi
Financiare a Comisiei
Europene. Pentru
amănunte, consultaţi:
www.euroinphoto.eu

delegatul muzician, care
poate să fie dintr-un liceu
de profil. Candidaţii trebuie
să întrunească următoarele
condiţii: vârsta 16-21 ani,
limba
engleză
fluent
(franceza constituie un
avantaj), preocupări în
domeniul politic european,
implicare în acţiuni de
tineret şi de cetăţenie
activă, rezultate şcolare
generale bune care să
asigure tânărului un bagaj
de cunoştinţe generale
consistent.
Pentru
amănunte:

www.eypromania.eu

VALEA IALOMIŢEI
Atunci când spunem Europa, ne gândim de regulă peste hotare, la
lumea occidentală. Integrarea europeană însă presupune contribuţia
tuturor comunităţilor la îmbogăţirea şi dezvoltarea patrimoniului cultural
comun. Deosebirile nu ne exclud din Europa, ci consolidează integrarea
noastră, în baza principiului « Unitate în diversitate ». De aceea, ne-am
propus evidenţierea acelor aspecte culturale şi istorice care prin natura
lor oferă un substrat solid apartenenţei noastre la Europa. Broşura
pregătită de Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte va scoate în evidenţă
moştenirea cultural-istorică a satelor de pe Valea Ialomiţei, în 24 pagini.
ilustrate.

CANCERUL ÎN
EUROPA

FINANŢARE
PENTRU FORD

MUNCA ÎN UE

UE îşi propune să
reducă cu până la
15% rata îmbolnăvirii
de cancer până în
2020. În acest scop,
sumele alocate
cercetărilor pentru
prevenirea şi tratarea
cancerului vor fi
semnificativ sporite în
anii următori. Anual,
peste 3 milioane de
europeni sunt
diagnosticaţi cu
cancer

Banca Europeană
pentru Investiţii oferă
companiei Ford
România SA un
împrumut de 400 de
milioane de euro
pentru extinderea şi
retehnologizarea liniei
de asamblare de
autoturisme de la
Craiova, în sud-vestul
României. România
acordă o garanţie de
stat de 80% pentru
acest împrumut.

Cetăţenii UE sunt liberi
să-şi caute un loc de
muncă în orice ţară
membră a Uniunii, fără
niciun fel de formalităţi.
Nu este necesar nici
măcar permisul de
muncă, deşi, după
3luni de şedere, există
obligaţia de a solicita
un permis de şedere.
Mobilitatea forţei de
muncă este un factor
determinant al
dezvoltării economice.
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SĂRBĂTOARE ETWINNING

Aproape 500 de profesori
se întâlnesc la Sevilla
pentru a sărbători cea
de-a cincea aniversare a
eTwinning, o acţiune
care creează comunităţi
online de profesori şi
şcoli din întreaga
Europă.
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ALTE ŞTIRI PE LARG
constituit, fără îndoială, concursul interactiv
unde s-au câştigat premii oferite deCentrul
Europe Direct din Târgovişte, prin domnul
Vlăduţ Andreescu, manager al Centrului. Juriul
alcătuit din domnul prof. Dumitru Ciobanu,
Luminiţa Gogioiu şi Liviu Brezeanu a avut o
misiune dificilă în stabilirea câştigătorilor,
întrucât elevii s-au dovedit a fi foarte pregătiţi,
informaţi si mai ales spontani. În program, a
urmat o scenetă prezentată de elevii
Cenaclului „Ion Ruşeţ” din cadrul CN „N.
Titulescu”, sub îndrumarea doamnei profesor
Sorina Stan. Elevii Grupului Şcolar Industrial din
Pucioasa au pregătit un alt moment
interesant, sub forma unui interviu cu întrebări
actuale pentru tânăra generaţie, la care
răspunsurile au fost oferite sub forma unor
versuri ale marelui poet, cu scopul de a ilustra
permanenta actualitate a operei
eminesciene. La fel de interesant a fost şi
montajul din versurile scriitorului, prezentat de
elevii şcolilor generale „M.Viteazul” şi
„E.D.Cantacuzino”. Toate acestea au
constituit momente apreciate de spectatorii
de toate vârstele, participanţi la această
activitate.

Ca în fiecare an, şi anul acesta
biblioteca „Gh.N.Costescu” a aniversat alături
de elevii instituţiilor de învăţământ din oraşul
Pucioasa ziua de naştere a marelui nostru poet
Mihai Eminescu. Activitatea s-a desfăşurat în
sala de spectacole a Centrului Cultural
„I.Al.Bratescu-Voinesti” având peste 200 de
participanţi. Debutul manifestării a fost realizat
de domnul prof.dr. Cezar Stanciu,
reprezentant al Centrului Europe Direct
Târgovişte, prin prezentarea în power-point a
temei „Universalitatea operei lui M. Eminescu”,
urmată de o de prezentare a poetului şi
operei lui, realizată de această dată de
doamnele profesoare Sorina Stan şi Iuliana
Ancuţa de la Colegiul Naţional „N.Titulescu”
Pucioasa. Momentul atractiv al activităţii l-a

UNIVERSALITATEA OPEREI EMINESCIENE
Opera lui Mihai Eminescu are o profundă valoare europeană, în primul rând prin faptul că se
încadrează în liniile principale ale unui mare curent artistic şi cultural european, respectiv
romantismul. Prin temele abordate, precum iubirea, folclorul şi tradiţiile, refugiul în natură şi în istorie
pentru a evada o lume din ce în ce mai agasantă, sub presiunea realităţilor revoluţiei industriale, dar
şi prin formele utilizate, opera lui Eminescu aparţine dincolo de orice dubii, romantismului european.
3
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SELECŢIA ELEVILOR VOLUNTARI AI
CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE
Centrul EUROPE DIRECT din
Târgovişte a organizat vineri, 22
ianuarie 2010, o selecţie a
voluntarilor săi pentru anul în curs.
Centrele ED îşi bazează o mare
parte din munca şi prezenţa lor în
comunitate pe sprijinul voluntarilor,
dispuşi să ia parte la activităţile
organizate de Centru, dar şi să fie
vectori de comunicare şi informare
în comunităţile şi grupurile din care
provin.

Târgovişte a organizat selecţia,
stabilind drept criterii de eligibilitate:
vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
cunoştinţe foarte bune de IT;
cunoaşterea unei limbi de circulaţie
internaţională şi experienţa în
proiecte europene. La preselecţie sau prezentat un număr mare de
elevi, ceea ce dovedeşte interesul
acestora pentru implicarea socială
activă. Voluntariatul reprezintă o
oportunitate deosebită pentru
aceştia, în primul rând prin prisma
experienţei dobândite în activităţi
organizatorice, de informare, lucru în
echipă şi relaţionare cu ceilalţi. Pe
această cale, Centrul ED Târgovişte
mulţumeşte tuturor celor care au
contribuit activ la succesul
activităţilor sale în anul trecut,
precum şi celor care s-au prezentat
la preselecţie, angajându-se să
sprijine activităţile Centrului în anul
2010. Entuziasmul lor reprezintă o
cale sigură spre succes!

Centrul ED din Târgovişte a pus un
accent deosebit pe colaborarea cu
voluntari, încă de la înfiinţarea sa.
Marea parte a acestora provin din
cadrul liceelor dâmboviţene, unde
sunt elevi. Centrul ED din Târgovişte
a avut o experienţă fructuoasă în
anul precedent, în colaborarea cu
elevi voluntari. Aceştia au preluat un
mare volum de muncă, atât din
punct de vedere organizatoric, cât
şi informativ, aducând o contribuţie
valoroasă activităţilor Centrului şi
îndeplinirii obiectivelor sale. Şi la
începutul acestui an, Centrul ED
4
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Să înceapă spectacolul!
Oraşele Essen, Pécs şi Istanbul devin, pentru prima
dată, capitale culturale europene
Trei oraşe europene se pregătesc intens pentru a da
startul unui adevărat maraton cultural, care va dura un an
întreg şi din care nu vor lipsi expoziţiile, muzica şi teatrul.
Oraşele desemnate capitale culturale europene în 2010
sunt Essen şi regiunea Ruhr din Germania, Pécs din sudul
Ungariei şi Istanbul din Turcia. După ce au preluat ştafeta
de la oraşele Linz (Austria) şi Vilnius (Lituania), noile
capitale culturale au pregătit o serie de evenimente care
ar trebui să atragă zeci de mii de vizitatori.
Anul 2010 marchează cea de-a 25-a aniversare a
programului
european
privind
capitalele
culturale
europene. Evenimentele organizate cu această ocazie
trebuie să reflecte caracterul european al oraşelor
desemnate şi să-i implice în mod direct pe locuitorii lor.
De asemenea, trebuie să promoveze dezvoltarea oraşelor
respective,
motiv pentru
care
fiecare
„capitală”
beneficiază de fonduri europene în valoare de 1,5
milioane de euro.
Organizatorii programului propus de Ruhr speră să
contribuie la revigorarea acestei regiuni puternic
urbanizate din vestul Germaniei, în care trăiesc peste 7
milioane de oameni. În urmă cu un secol, Ruhr era cea
mai mare regiune industrială a Europei, bogată în mine de
cărbune şi oţelării. Astăzi, fabricile, furnalele şi canalele
industriale care nu mai sunt folosite se transformă în
muzee şi atracţii turistice.
De-a lungul istoriei, oraşul Istanbul s-a aflat la răscruce
de civilizaţii, reprezentând o punte de legătură între
Europa şi Asia. Turcia, stat candidat la aderare, nu este
prima ţară din afară Uniunii care obţine titlul de capitală
culturală europeană pentru unul dintre oraşele sale. În
anul 2008, această distincţie a fost acordată oraşului
Stavanger din Norvegia.
La jumătatea drumului dintre Essen şi Istanbul se află
oraşul maghiar Pécs, care beneficiază de o moştenire
multiculturală deosebită. Odinioară punct de întâlnire al
comercianţilor şi armatelor care traversau Europa, acest
oraş cu o populaţie de 150 000 de locuitori speră să îşi
consolideze legăturile cu ţările vecine, în special cu cele
din Balcani, şi să devină centrul cultural al întregii regiuni.
Essen şi Pécs dau startul programelor culturale la sfârşitul
acestei săptămâni. În Germania, vestigiile fostului
complex industrial al minei de cărbuni Zollverein, aflat
acum pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, vor
reprezenta un excelent loc de întâlnire. La ceremonia de
deschidere de la Pécs vor participa actori şi păpuşari
îmbrăcaţi în costume de epocă şi se vor interpreta melodii
compuse de Róbert Erdész, component al celebrei trupe
Solaris.
Manifestările culturale organizate la Istanbul vor debuta la
sfârşitul săptămânii viitoare.

5

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 1/IANUARIE 2010

Tratatul de la
Lisabona se va afla în
centrul preocupărilor
preşedinţiei spaniole
Spania a preluat preşedinţia prin rotaţie a
Uniunii Europene la începutul anului,
promiţând că principala sa prioritate va fi
Tratatul de la Lisabona.

În conformitate cu dispoziţiile Tratatului,
preşedinţia UE va colabora strâns cu
următoarele două ţări care o vor prelua, în
cazul Spaniei fiind vorba de Belgia şi
Ungaria. Rezultatul concret al acestui „trio”
este un program comun pe o durată de 18
luni.

Acesta a intrat în vigoare în luna
decembrie şi a adus o serie de modificări
menite să eficientizeze procesul de luare a
deciziilor la nivelul UE, pe de o parte şi să
ajute UE să joace un rol marcant în relaţiile
internaţionale, pe de altă parte. Printre
modificări se numără şi restructurarea
sistemului de rotaţie la şase luni, astfel
încât să se asigure o cooperare strânsă cu
preşedintele şi cu şeful diplomaţiei UE,
cele două posturi create de tratat. Fiind
prima ţară care deţine preşedinţia după
intrarea în vigoare a tratatului, Spania are
posibilitatea de a fi deschizătoare de
drumuri.

Având în vedere că rata şomajului la nivelul
UE a ajuns la 9,3% în 2009 (19,3% în
Spania), accentul se va pune foarte mult pe
redresarea economică. Printre priorităţi se
vor număra adoptarea unei noi strategii
europene de creştere economică şi ocupare
a forţei de muncă şi asigurarea unei mai
bune supravegheri a sistemului financiar
internaţional. Spania intenţionează să
acorde o atenţie deosebită egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi.

În următorul semestru, ea va încerca să
consolideze rolul UE pe scena mondială şi
să realizeze, în colaborare cu noul
preşedinte al UE, Herman Van Rompuy,
acea unitate care îi va permite să se
exprime cu o singură voce.

Pe agenda Spaniei figurează şi promovarea
unei Europe a cetăţenilor. Este vorba
despre o încercare de a-i aduce pe
cetăţenii obişnuiţi mai aproape de UE, prin
intermediul unei petiţii a cetăţenilor,
instituită de Tratatul de la Lisabona.

De asemenea, Spania se va implica în
crearea ministerului de externe al UE şi a
corpurilor diplomatice (sau a „serviciului
pentru acţiune externă”) la cârma cărora se
va afla Înaltul Reprezentant, Catherine
Ashton.

De asemenea, Spania speră să facă
progrese în domenii ca securitatea
energetică,
schimbările
climatice
şi
imigrarea.
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RESPECTAREA VIEŢII PRIVATE, ÎN
ATENŢIA COMISIEI EUROPENE
Respectarea vieţii private a europenilor va reprezenta o mare provocare în
următorul deceniu, declară un membru al Comisiei Europene
Viaţa noastră privată se confruntă cu noi provocări: publicitatea comportamentală se poate
folosi de istoricul căutărilor noastre pe internet pentru o mai bună promovare a produselor, site-urile
de socializare accesate de 41,7 milioane de europeni permit difuzarea publică a datelor cu
caracter personal, cum ar fi fotografiile, iar cu ajutorul celor 6 milioane de cipuri inteligente utilizate
în momentul actual ni se poate urmări orice mişcare. Comisia Europeană a avertizat astăzi, cu
ocazia Zilei protecţiei datelor, că normele cu privire la protecţia datelor trebuie actualizate, astfel
încât să se poată ţine pasul cu progresele tehnologice şi să se garanteze dreptul la respectarea vieţii
private, certitudinea juridică pentru industrie şi adoptarea de noi tehnologii. Conform normelor UE,
datele cu caracter personal nu pot fi utilizate decât în scopuri legitime şi doar cu consimţământul
prealabil al persoanei respective. Acum că Tratatul de la Lisabona şi Carta drepturilor fundamentale
au intrat în vigoare, Comisia a afirmat astăzi că doreşte să elaboreze un cadru normativ clar şi
modern, aplicabil în întreaga Uniune Europeană, care să garanteze un înalt nivel de protecţie a
datelor cu caracter personal şi a vieţii private, începând cu reforma Directivei UE din 1995 privind
protecţia datelor cu caracter personal.

Viviane Reding, Comisar european pentru societatea informaţională şi media
7
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„Normele UE sunt destinate să protejeze datele cu caracter personal ale fiecărui cetăţean.
Comisia Europeană şi-a dovedit angajamentul de a asigura deplina respectare a acestor norme de
către toate cele 27 de state membre. Chiar dacă inovarea este importantă în societatea
contemporană, ea nu ar trebui să se facă pe seama dreptului fundamental la viaţă privată al
cetăţenilor. Trebuie să ne asigurăm că normele generale cu privire la protecţia datelor sunt în pas cu
noile tehnologii şi că sunt destul de cuprinzătoare încât să respecte cerinţele Tratatului de la
Lisabona”, a declarat Viviane Reding, Comisarul UE pentru Societatea Informaţională şi Media.
„Normele UE trebuie să permită fiecărui cetăţean să se bucure de dreptul său de a fi informat cu
privire la situaţiile în care datele sale cu caracter personal pot fi utilizate în mod legal, în orice
domeniu al vieţii, fie că este vorba de îmbarcarea la bordul unui avion, fie că este vorba de
deschiderea unui cont bancar sau de navigarea pe internet, şi să aibă dreptul de a se opune
utilizării datelor respective atunci când doreşte.
Cu ocazia celei de-a patra Zile a protecţiei datelor organizată anual, Comisia Europeană a
declarat că măsurile pe care le aplică în materie de tehnologie internet sunt necesare în toate
sectoarele economice şi sociale pentru a proteja viaţa şi datele cu caracter personal ale
europenilor.
În acest scop, Comisarul Reding a anunţat că va propune modernizarea normelor UE privind
respectarea vieţii private, pe baza nomelor cu caracter general în vigoare din 1995.
În 2009, Comisia a luat o serie de iniţiative pentru a garanta că respectarea vieţii private
evoluează în acelaşi ritm cu tehnologia:
- O Recomandare privind introducerea etichetelor inteligente (smart tags) pentru identificarea prin
radiofrecvenţă (RFID) în produse cum ar fi abonamentele de autobuz propune ca dispozitivele de
acest gen utilizate în comerţul cu amănuntul să fie dezactivate automat dacă, la cumpărarea unui
produs cu etichetă, consumatorul nu solicită în mod explicit ca aceasta să rămână activă
(IP/09/740).
- În februarie 2009, Comisia a intermediat un acord între 18 (20 din iunie) companii importante
deţinătoare de reţele sociale, prin care se urmărea îmbunătăţirea siguranţei şi a protecţiei vieţii
private a minorilor pe site-urile de socializare în reţea, cum ar fi Facebook (IP/09/232). Luna viitoare,
cu ocazia Zilei pentru un internet mai sigur 2010, Comisia va prezenta un raport cu privire la
progresele înregistrate, în care va evidenţia, de exemplu, numărul companiilor care au luat măsuri
pentru ca profilurile persoanelor sub 18 ani să fie private şi inaccesibile prin căutare implicită.
- Ca urmare a propunerilor Comisiei, noile norme UE în domeniul telecomunicaţiilor obligă furnizorii
de servicii de comunicaţii, cum ar fi internetul, să avertizeze autorităţile atunci când încălcarea
normelor de securitate duce la pierderea sau utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal
(MEMO/09/513). Aceste norme consolidează dreptul consumatorilor de a fi informaţi atunci când se
stochează sau se accesează internet cookies pe computerele lor.
- La 14 aprilie 2009, Comisia a acţionat în justiţie Regatul Unit (IP/09/570), ca reacţie la îngrijorările
cetăţenilor stârnite de faptul că furnizorii de internet din această ţară realizau teste de publicitate
comportamentală (PHORM) prin care se analiza istoricul căutărilor lor pe internet. Comisia a avertizat
Regatul Unit de faptul că legislaţia sa în domeniul confidenţialităţii telecomunicaţiilor nu respectă
normele UE în ceea ce priveşte consimţământul utilizatorului la interceptarea comunicaţiilor,
sancţiunile acordate pentru interceptarea ilegală şi supravegherea activităţilor de interceptare.
Cauza a intrat în faza a doua la 3 noiembrie 2009 (IP/09/1626). Dacă Regatul Unit nu rezolvă în mod
satisfăcător problemele ridicate de Comisie, cauza poate fi înaintată Curţii Europene de Justiţie.
Context
Protejarea vieţii private şi a datelor cu caracter personal constituie unul dintre drepturile omului
prevăzute la articolele 7 şi 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Directiva UE privind protecţia datelor cu caracter personal din 1995 stabileşte principiile generale de
armonizare a normelor naţionale ca, de exemplu, cazurile în care pot fi utilizate datele cu caracter
personal şi drepturile persoanelor ale căror date sunt utilizate. Potrivit acestor principii,
consimţământul unei persoane pentru utilizarea datelor sale cu caracter personal trebuie dat în mod
liber, explicit şi în perfectă cunoştinţă de cauză.
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Site-ul internet al Comisiei Europene dedicat protecţiei datelor cu caracter personal:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/
Directiva UE asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice din 2002 stabileşte principii pentru
sectorul telecomunicaţiilor. şi protejează confidenţialitatea comunicaţiilor, cerând statelor membre
ale UE să interzică interceptarea şi supravegherea fără consimţământul utilizatorilor [articolul 5
alineatul (1)] sau fără autorizaţie legală.
Utilizarea datelor de către instituţiile şi organismele UE este reglementată prin Regulamentul (CE) nr.
45/2001 privind protecţia datelor. În ceea ce priveşte cooperarea poliţienească şi judiciară în
materie penală, protecţia datelor cu caracter personal este reglementată, la nivelul UE, prin Deciziacadru 2008/977/JAI.
În 2007, Consiliul Europei a instituit Ziua protecţiei datelor pentru a explica ce tip de date cu caracter
personal se colectează şi de ce, precum şi pentru a informa cetăţenii în legătură cu drepturile şi
responsabilităţile ce le revin în această privinţă.

PIAŢA LOCURILOR DE MUNCĂ, ÎN PRIM-PLAN
Eurofound, agenţie europeană pentru cercetare cu sediul la Dublin, a realizat un sondaj în rândul a 27
000 de angajatori din statele membre ale UE sau din ţări precum Croaţia, Turcia şi Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei, provenind atât din sectorul public, cât şi din cel privat. Principalele rezultate
vor fi date publicităţii în luna martie. Însă, cele preliminare indică faptul că multe companii dau dovadă
de flexibilitate în ceea ce priveşte angajările, salarizarea şi politicile de personal. Cu alte cuvinte,
acestea depun eforturi pentru a putea face faţă schimbărilor survenite la nivelul mediului de afaceri.
Flexibilitatea pe piaţa muncii este un element cheie al strategiei UE care vizează realizarea unei
economii europene mai dinamice şi mai competitive. Aproximativ două din trei companii fac apel la
freelanceri sau la alte tipuri de colaboratori temporari şi peste o jumătate din acestea au cel puţin un
angajat cu contract pe durată determinată. Se preferă din ce în ce mai des programul de lucru cu
timp redus. Două treimi din companiile chestionate oferă această posibilitate, însă rareori persoanelor
cu înaltă calificare care ocupă posturi corespunzătoare pregătirii lor.

9

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 1/IANUARIE 2010

DUNĂREA ÎN STRATEGIILE EUROPENE
Chiar dacă Dunărea leagă zece ţări europene, dintre care şase sunt state membre ale UE, iar
cooperarea din regiunea Dunării cunoaşte o istorie îndelungată, la nivelul UE nu există încă o
strategie europeană. Deputaţii solicită Comisiei Europene lansarea acestei strategii, în urma
procesului de consultare, până la finele anului 2010

Pentru a proteja şi mări stocurile de peşte din
Dunăre, deputaţii europeni solicită Comisiei să
pregătească un plan cuprinzător de conservare şi
refacere a populaţiilor naturale de sturioni din
Dunăre.
În vederea reducerii poluării apei, rezoluţia
îndeamnă statele riverane amplasarea unor staţii
hidrologice şi de control al calităţii apei comune.

Urmând modelul strategiei Mării Baltice, această
strategie va trebui să promoveze cooperarea interregională, cu scopul de a dezvolta infrastructura de
transport şi energetică, precum şi de a stimula
creşterea economică şi dezvoltarea socială.
Plan de acţiune pentru proiecte din regiunea
dunăreană
În rezoluţia adoptată de Parlamentul European,
deputaţii solicită Comisiei Europene elaborarea
unui plan de acţiune pentru implementarea
proiectelor care promovează: utilizarea ecologică a
Dunării
în
scopul
navigaţiei
interne,
intermodalitatea cu alte sisteme de transport (în
special dezvoltarea liniilor de transport feroviar
rapid) şi prezervarea şi ameliorarea calităţii apei şi
dezvoltarea ecoturismului.
Dezvoltarea transportului
Sistemele de căi de navigaţie interioare reprezintă
un
aspect
important
pentru
dezvoltarea
transporturilor în regiune. Deputaţii solicită
eliminarea urgentă a blocajelor de pe axa fluvială
Rin/Meuse-Main-Dunăre, luând în considerare că
navigaţia interioară a scăzut, în principal din cauza
gravei recesiuni economice.
În vederea ridicării gradului de conectivitate cu
Marea Neagră prin intermediul căilor de transport
rutier şi feroviar (culoare de transport al mărfurilor
şi căi ferate rapide) în rezoluţie se propune
perfecţionarea Reţelei transeuropene TEN.
Comisia este invitată să promoveze utilizarea la
scară mai largă a tehnologiilor moderne din
domeniul comunicaţiilor şi informaţiei şi să ia toate
măsurile necesare pentru realizarea cât mai rapidă
a unui sistem de norme de navigaţie pe Dunăre
unificat şi eficient.

Finanţare
Finanţarea proiectelor din spaţiul dunărean va
putea fi obţinută prin "dezvoltarea unor puternice
sinergii între diferite politici ale UE", precum politica
de coeziune şi cea de vecinătate (PEV). În plus,
europarlamentarii susţin necesitatea unei abordări
coordonate, care să urmărească o absorbţie mai
eficientă şi în mai mare măsură a tuturor fondurilor
UE disponibile în statele situate de-a lungul
Dunării.
În final, pentru a oferi mai multă vizibilitate acestei
regiuni, rezoluţia propune organizarea, la fiecare
doi ani, a unui summit UE dedicat Dunării.
Background
Consiliul European din 18-19 iunie 2009 a invitat
Comisia să elaboreze până în 2011 strategia
privind regiunea dunăreană. În data de 20
ianuarie Parlamentul European a dezbătut
întrebarea orală "Strategia europeana pentru
regiunea Dunării”, depusă de 47 deputaţi
europeni la iniţiativa deputatei Adriana Ţicău
(S&D, RO).

Protecţia mediului
Evaluări strategice şi de impact asupra mediului,
inclusiv de evaluări ale efectelor asupra întregului
ecosistem al fluviului, vor fi o condiţie pentru toate
proiectele
de
infrastructură
din
domeniul
transportului şi energiei, se insistă în rezoluţie.
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Propunerea comună de rezoluţie referitoare la
Winkler în numele grupului PPE; Silvia-Adriana
"o strategie europeană pentru regiunea
Ţicău şi Victor Boştinaru în numele grupului S&D
şi Ramona Nicole Mănescu în numele grupului
Dunării, adoptată în data de 21 ianuarie 2010,
a fost co-semnată de următorii deputaţi
ALDE.
europeni
din
România:
Marian-Jean
Rezoluţia a fost adoptată cu 544 voturi pentru,
Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Elena
Băsescu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula,
13 împotrivă şi 10 abţineri.
Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Iuliu
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