Spaţiu de întâlnire
şi dezbatere
europeană

Principalul instrument
folosit de Comisia
Europeană pentru
informarea cetăţenilor
şi comunicarea cu
aceştia la nivel local

Uniunea
Europeană în cele
şase judeţe ale
regiunii Nord-Est

Vizibilitate,
transparenţă,
tehnologii
performante de
accesare a
informaţiei

EUROPE DIRECT NORD-EST
)

)

VA FACEM LEGATURA CU EUROPA!
anul 9

numărul 96

Cum vrei să fie
viitorul UE?

iulie 2017

Consultarea privind viitorul Uniunii Europene
cu 27 de state este în plină desfășurare, iar
cetățenii UE pot opta pentru unul dintre cele
cinci scenarii. Pe baza tuturor consultărilor va
fi stabilită o viziune comună pentru viitorul
European.

După mai multe dezbateri și consultări privind viitorul Europei și în care au fost implicate Parlamentul European,
parlamentele naționale, autoritățile locale și regionale și societatea civilă, președintele Jean-Claude Juncker va
prelua toate aceste idei și le va prezenta în discursul său, intitulat Starea Uniunii Europene, din data de 13
septembrie. Puteți fi cetățeni activi, implicându-vă în dezbatere! Alegeți unul dintre cele cinci scenarii prin
intermediul formularului online și pe rețelele de socializare. Dezbaterea privind viitorul UE cu 27 de state a început
după ce Comisia Europeană a lansat, în luna martie, Cartea Albă. Au urmat apoi cele cinci documente de reflecție,
ultimul dintre ele lansat de către comisarii Corina Crețu și Günther Oettinger pe 28 iunie - Viitorul finanțelor UE.

Sursa informației: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Comisarul Crețu a aprobat
266 milioane euro pentru
apă potabilă mai sănătoasă
în România
"Aceste proiecte ale politicii de coeziune reflectă perfect o
Europă căreia îi pasă atât de bunăstarea cetăţenilor cât şi
de protecţia mediului înconjurător. Cămine din România
care au de acum înainte acces la o apă curată datorită
investiţiilor noastre, iată un exemplu concret al valorii
adăugate a UE", a declarat comisarul european pentru
politica regională, Corina Creţu. În judeţul Botoşani, în
nord-estul ţării, 47 de milioane de euro vor fi investite pentru
a extinde, moderniza şi asana sistemul actual de distribuţie a
apei potabile şi a tratamentului apelor uzate, de care vor beneficia aproape 187 000 de persoane. În judeţul Ilfov, la periferia
Bucureştiului, Uniunea Europeană investeşte 196,5 milioane de euro pentru a curăţa şi ameliora sistemul de colectare a
apelor uzate pentru 1,5 milioane de persoane, cuprinzând mai ales extinderea staţiei de tratare a apelor din oraşul Glina, şi
a lucrărilor de ameliorare a canalizărilor din această aglomerare urbană...................................................................................

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Jean-Claude Juncker:
„Europa pune cărțile pe masă”
Într-un editorial, publicat în presa germană și pe Calea
Europeană, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei
Europene, vorbește despre valorile UE, despre problemele
din Turcia și mai ales despre perspectivele relației dintre
Bruxelles și Ankara.
„Pentru noi este foarte important ca Turcia, în calitate de
vecin al Uniunii Europene, să fie democratică, stabilă și
prosperă din punct de vedere economic. În centrul tuturor
acțiunilor noastre se află poporul turc. Sper ca Turcia să
se apropie de Europa, nu să se îndepărteze.“
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

CESE premiază proiectele de
integrare pe piața muncii

60 de ani de Uniune Europeană,
60 de ani de beneﬁcii

Comitetul Economic și Social European (CESE) lansează ediția
2017 a Premiului pentru societatea civilă. Anul acesta, vor fi
recompensate, cu premii în valoare totală de 50.000 euro,
proiecte inovatoare de promovare a locurilor de muncă de
calitate și a spiritului antreprenorial......................................
y
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Context:......................................................................
Premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a noua
ediție, a fost lansat de CESE pentru a recompensa și a
încuraja inițiativele concrete și realizările organizațiilor
societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au
contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor
comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Viitorul Europei, dezbătut de peste
30 de milioane de persoane

Dezbaterea privind viitorul Europei,
concentrată în jurul Cărții Albe,
document lansat în urmă cu doar patru
luni de zile, capătă dinamism, iar în final
se estimează că vor fi implicate în acest
demers peste 30 de milioane
de persoane.

Președintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a declarat: „Este
încurajator să văd atât de mulți oameni
care se implică în dezbaterea privind
viitorul Uniunii Europene, lansată de
Comisie la 1 martie 2017 odată cu
publicarea Cărții albe pe această temă.
Am văzut că un număr mare de cetățeni
și-au exprimat deja punctul de vedere și că
există un puternic impuls pozitiv pentru
viitor. Viziunea mea o voi prezenta în
septembrie, dar, în realitate, cetățenii vor fi
artizanii viitorului Europei. Pentru că ei
sunt cei care scriu manualele de istorie de
mâine. Continuați, așadar, să vă implicați și să vă faceți auzită vocea!”. Peste 270.000 de persoane au fost prezente la
cele peste 1750 de evenimente, organizate sau sprijinite de către Comisia Europeană din martie, când a fost lansată
Cartea Albă, și până în iunie. Acestora li s-au alăturat mulți alți participanți online. Cetățenii sunt invitați să își
exprime în continuare punctul de vedere, pe pagina online dedicată, în special înainte de 13 septembrie 2017.
La această dată președintele Juncker va susține discursul anual privind starea Uniunii Europene, în care își va prezenta
viziunea privind viitorul Europei.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Corpul european de solidaritate: primele plasamente de muncă/stagii
În intervalul scurt de la crearea Corpului european de solidaritate,
din decembrie 2016 încoace, au fost realizați pași importanți: în
luna martie au început demersurile pentru primele stagii de
voluntariat, iar acum urmează să fie lansate mii de locuri de muncă
și de stagii. În acest scop, Comisia Europeană sprijină două proiecte
conduse de serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă din
Italia și din Franța, care vor oferi unui număr de maximum 6.000
de tineri plasamente în domenii legate de solidaritate în alte țări
ale UE..............................................................................
Context:.......................................................................
Anunțat în septembrie 2016 de președintele Jean-Claude Juncker,
Corpul European de Solidaritate a fost lansat în 7 decembrie 2016.
De atunci, peste 32.000 de tineri s-au alăturat lui, dintre care 1.383
din România. În martie 2017, a început corelarea dintre candidații
pentru stagii de voluntariat cu organizațiile interesate. Până în
prezent, au fost contactați aproape 11.500 de participanți și au
fost acceptate 460 de plasamente. Obiectivul este ca, până la finalul
anului 2020, un număr de cel puțin 100.000 de tineri să participe la Corpul european de solidaritate.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Drepturile pasagerilor care călătoresc
cu avionul, vaporul și trenul
A venit vacanța de vară și putem începe să visăm…
Dar dacă ceva nu merge cum trebuie?
Normele UE vă vor ajuta!

Când vine vorba de vacanță,
există un lucru enervant:
cum ajungi acolo!
Deoarece călătoriile pot fi
complicate - cu întârzieri
neprevăzute, anulări și
pierderea bagajelor.

Știind acest lucru, deputații europeni
au introdus unele reguli pe care
companiile trebuie să le respecte.
Potrivit acestora, în cazul întârzierilor
și anulărilor, companiile sunt obligate
să ofere mese și cazare și, în unele
cazuri, și o despăgubire, care poate
ajunge până la 600 de euro! Această
sumă maximă este destinată zborurilor
lungi care depășesc 3.500 km. Și ar
trebui să se acorde tuturor pasagerilor
a căror îmbarcare a fost respinsă.
Regulile nu se aplică la cazurile în care
companiile oferă o soluție convenabilă
alternativă sau când întârzierea sau
anularea a avut loc din cauza unor
circumstanțe extraordinare, cum ar fi deciziile legate de gestionarea traficului aerian, instabilitatea politică, condițiile
meteorologice nefavorabile și riscurile de securitate. Deci, concentrați-vă pe partea distractivă și nu vă îngrijorați prea mult!
Dar fiți pregătiți pentru eventuale probleme și informați-vă cu privire la drepturile dvs..
Sursa informației: Parlamentul European
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