Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est
Începând de la 1 ianuarie 2008, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est găzduieşte unul dintre centrele EUROPE DIRECT din
România, structură creată în cadrul unui proiect finanţat de către Direcţia Generală Comunicare prin Reprezentanţa Comisiei Europene
în România, dedicată în exclusivitate furnizării de servicii de informare europeană.
Centrul reprezintă un pol de informare atât la nivelul judeţului Neamţ, cât şi la nivel regional şi contribuie la creşterea vizibilităţii iniţiativelor
UE. Centrul este şi un pilon de susţinere şi mărire a capacităţii de acţiune a canalului de comunicare creat de Reţeaua Multiplicatorilor de
Informaţie Europeană înfiinţată de Delegaţia Comisiei Europene, reţea în care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est participă în
mod activ încă de la înfiinţare.
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est îşi va continua activitatea şi în perioada 2009-2012, graţie unui nou proiect de finanţare aprobat de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România (ED/2009-2012-RO-01.A) şi îşi va îndeplini obiectivele conform unui plan de activităţi care
vizează comunicarea europeană la nivelul:
1.Administraţiei publice locale
2.Mediului de afaceri
3.Mediului academic
4.Studenţilor şi elevilor
5.Publicului larg, în general
Activităţile centrului EUROPE DIRECT Nord-Est se adresează celor 6 priorităţi de comunicare ale Uniunii Europene pentru anul 2009:
1.Alegeri pentru Parlamentul European
2.Energie şi schimbare climatică
3.20 de ani de schimbări democratice în SE Europei
4.Viitorul Uniunii Europene pentru cetăţeni
5.Susţinerea creşterii ocupaţionale şi solidarităţii
6.Uniunea Europeană în lume
Planul de activităţi prevede:
1.Servicii de informare de bază pentru publicul larg
2.Administrarea secţiunii dedicate Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est pe website-ul structurii gazdă, www.adrnordest.ro
3.Elaborarea şi transmiterea lunară a newsletter-ului de informare europeană
4.Elaborarea şi editarea de materiale scrise:
• broşuri (prezentarea centrului EUROPE DIRECT Nord-Est, Alegeri pentru Parlamentul European, 20 de ani de schimbări democratice
în SE Europei: Regiunea Nord-Est) şi
• insert (supliment) în buletinul trimestrial INFO Nord-Est.
5.Apariţii şi ştiri radio/TV
6.Lansare concurs fotografii pe tema: Energie şi schimbare climatică
7.Conferinţă şi dezbatere publică indoor cu tema: Susţinerea creşterii ocupaţionale şi solidarităţii
8.Organizare evenimente:
• 9 Mai – Ziua Europei
• Viitorul Uniunii Europene a cetăţenilor
9.Elaborarea studiului de evaluare a impactului activităţilor centrului asupra utilizatorilor
Noua reţea de centre de informare EUROPE DIRECT a fost inaugurată, la nivel naţional, pe 5-6 februarie 2009, iar la nivel european, pe
12-13 februarie 2009, la Bruxelles.
Reţeaua EUROPE DIRECT va funcţiona în perioada 2009-2012 şi va cuprinde aproximativ 500 de centre de informare pe teritoriul UE,
din care, în România, funcţionează 31 de centre de informare (6 se află în regiunea Nord-Est la Botoşani, Iaşi, Vaslui, Bacău, Comăneşti
şi Piatra Neamţ).
Pentru informaţii pe teme europene vă aşteptăm zilnic, între orele 10.00-16.00, să ne vizitaţi la sediul nostru, să ne contactaţi prin
email, telefon sau fax, să vizitaţi secţiunea dedicată centrului de pe pagina web a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Alegeri pentru Parlamentul European 2009-2014
Care e miza următoarei legislaturi?
În iunie 2009 veţi vota pentru deputaţii dumneavoastră europeni. Aceştia vor deveni Membri ai
Parlamentului European, vor analiza proiecte legislative şi non-legislative, vor dezbate şi vor vota în
Parlament pentru următorii 5 ani.
Parlamentul European este singura instituţie supranaţională ai cărei membri sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal direct. Cei
785 de deputaţi în Parlamentul European se află aici pentru a vă reprezenta pe dumneavoastră, ca cetăţean. Aceştia sunt aleşi pe o
perioadă de cinci ani de către alegătorii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în numele a 492 de milioane de cetăţeni.
Parlamentul joacă un rol activ în elaborarea legislaţiei care are un impact asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor, ca de exemplu, legislaţia
privind protecţia mediului, drepturile consumatorilor, egalitatea şanselor, transportul, libera circulaţie a lucrătorilor, capitalurilor, mărfurilor
şi serviciilor. Parlamentul şi Consiliul au, de asemenea, competenţe comune în ceea ce priveşte bugetul anual al Uniunii Europene.
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Alegerile
europene
TU DECIZI

10 motive pentru a merge la vot
▪ Da, dvs. decideţi. Prin vot.

Prin votul exprimat în alegerile pentru PE, alegeţi reprezentanţii care vă vor influenţa viitorul şi viaţa de zi cu zi a aproape 500 de milioane
de concetăţeni europeni. Dacă nu vă pasă, îi va păsa altcuiva, care va decide cine să vă reprezinte în singura adunare paneuropeană
aleasă prin vot direct. Deputaţii aleşi în PE vor trasa viitorul Europei pentru următorii 5 ani. Alegeţi-vă Europa pe care o doriţi! Dacă nu
votaţi, nu vă plângeţi!

▪ Deputaţii europeni - Vocea dvs. în Europa

Deputaţii dvs. europeni reprezintă vocea dvs. în Europa – de ce aţi irosi oportunitatea de a vă face auziţi? Ales o dată la fiecare cinci
ani, Parlamentul European este un actor important şi puternic în procesul decizional al Uniunii Europene. Voturile sale conturează
legislaţia finală a UE care vă influenţează viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de alimentele din farfuria dvs., de costul unui cărucior de
cumpărături, de calitatea aerului pe care îl respiraţi sau de siguranţa jucăriilor copiilor dvs.

▪ Este dreptul dvs. să votaţi!

Ca cetăţean european, dreptul la vot în alegerile pentru PE este unul dintre drepturile dvs. fundamentale şi posibilitatea dvs. de a avea un
cuvânt de spus în modul de funcţionare al Uniunii Europene. Prin vot, hotărâţi alături de ceilalţi alegători cine îi va reprezenta pe oamenii
ca dvs., familia şi prietenii dvs., vecinii şi colegii de serviciu din Europa. Şi, ca cetăţeni europeni, puteţi vota (sau candida!) în orice ţară din
UE aţi locui, chiar dacă nu sunteţi cetăţeni ai respectivei ţări. Mai mult decât atât, nu vă costă nimic!

▪ Votul dvs. este pentru poporul, planeta şi prosperitatea dvs.!

Bătrâni sau tineri, studenţi sau pensionari, femei sau bărbaţi, angajaţi sau şomeri, oameni obişnuiţi sau cu perspective alternative,
orăşeni sau agricultori, Europa ne priveşte pe toţi, chiar şi atunci când nu ne dăm seama! Datorită Uniunii Europene, putem acum
circula, studia sau munci uşor în străinătate. PE depune neîncetat eforturi pentru un mediu mai curat, pentru substanţe chimice mai
sigure, pentru servicii şi slujbe mai bune. Este în acelaşi timp un fervent susţinător al drepturilor consumatorilor, al egalităţii de şanse
şi al drepturilor omului atât în UE, cât şi în afara acesteia.

▪ Un singur tur de scrutin – 375 de milioane de alegători

În iunie 2009, veţi avea o oportunitate unică de a merge la vot împreună cu alţi 375 de milioane de alegători europeni. Pentru ce? Pentru a
alege atât singurul parlament transnaţional şi multilingv ales în mod direct din lume, precum şi singura instituţie a Uniunii Europene aleasă
în mod direct! Ales de cetăţenii europeni din 1979, Parlamentul european reprezintă azi aproape o jumătate de miliard de oameni.

▪ Deputaţi europeni cu greutate

În cele mai multe cazuri, deputaţii europeni au acceaşi greutate ca şi statele membre în procesul decizional al UE. Cea mai mare
parte a legislaţiei care priveşte viaţa noastră de zi cu zi este adoptată la nivelul UE de către deputaţii în PE în cooperare cu miniştrii
statelor membre. O mare parte, probabil cea mai mare parte, a legislaţiei în vigoare în ţara dvs. reprezintă transpunerea actelor
europene votate de reprezentanţii dvs., deputaţii europeni. Şi nu numai legislaţia, ci şi fondurile pentru noi drumuri, plaje mai curate,
cercetare, învăţământ, ajutor pentru dezvoltare. Deputaţii europeni decid de asemenea unde se duc banii noştri.

▪ În curând, deputaţi europeni cu şi mai mare greutate

Cu noul Tratat de la Lisabona, de îndată ce acesta va putea fi pus în aplicare, puterea de decizie a deputaţilor europeni cu privire la
afacerile europene va creşte încă o dată. Acesta va pune Parlamentul, în calitate de legiuitor, pe picior de egalitate cu miniştrii statelor
membre în aproape toate domeniile politice ale UE. Parlamentul va alege de asemenea preşedintele Comisiei Europene, sporindu-şi astfel
controlul asupra executivului UE. Mai mult, în calitate de cetăţeni europeni, veţi avea dreptul să iniţiaţi legislaţie europeană.

▪ Votaţi pentru diversitate!

Europa îşi alege noii membri în iunie 2009. Provenind din 27 de ţări, aceşti deputaţi europeni reprezintă o gamă variată de partide
politice, circumscripţii şi perspective naţionale. În Parlament, marea majoritate a deputaţilor se organizează în grupuri politice în
funcţie de afinităţile lor politice. Astfel, Parlamentul, ca şi Europa, înseamnă diversitate, pe care acesta şi-o asumă şi o omagiază.
Se vorbesc 23 de limbi în Parlamentul European.

▪ Este vorba de politică. Democraţie.

Iubiţi Uniunea Europeană? O urâţi? Aveţi înclinaţii de dreapta? Sau de stânga? Există o problemă care vă interesează în mod deosebit?
Sunt schimbări pe care doriţi să le vedeţi? Măsuri care nu mai pot aştepta? Investiţii care trebuie realizate? Alegeţi deputaţii europeni care
vă împărtăşesc viziunea şi toate dorinţele dvs. pot deveni realitate. Aceasta este democraţia.

▪ Un mic efort, o mare realizare

Veniţi la vot! Nu durează decât câteva minute! Poate îl puteţi combina cu o plimbare în parc sau cu o ieşire într-o cafenea. Faceţi un
mic efort pentru a spune Europei ce doriţi. Apoi, este uşor să urmăriţi ce fac deputaţii aleşi pentru dvs.
Vizitaţi: www.europarl.europa.eu!
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/whyvote/default.htm?language=RO&reasonId=1

Parlamentul European a lansat website-ul: http://www.alegeri2009.eu
Acest site, dedicat alegerilor europene din iunie 2009, este operaţional din ianuarie până iunie 2009 şi va fi structurat în câteva  secţiuni care îşi
propun să informeze cetăţenii europeni şi jurnaliştii care vor urmări alegerile europene din perioada 4 -7 iunie 2009.
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