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În acest an, când serbăm 10 ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană, îmi amintesc
cu emoție de acel 1 ianuarie 2007, un moment
istoric când România s-a alăturat grupului de
națiuni europene, în sfârșit reconciliate.

Discursul președintelui Juncker
în plenul reunit al
Parlamentului României
"Sunt – se spune întotdeauna acest lucru, dar de această dată este adevărat — foarte bucuros să mă întorc la
București, în România, pe care am vizitat-o ultima dată în 2003. Este revoltător că nu am mai venit în România de
atâția ani. Este o mare onoare pentru mine să mă pot adresa dumneavoastră astăzi, distinși membri ai
Parlamentului, reprezentanți ai poporului român, un popor curajos, voluntar, angajat și pe care îl iubesc de atât de
multă vreme, dacă nu dintotdeauna."

Sursa informației: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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340 milioane euro
pentru Corpul European
de Solidaritate
Începând cu 30 mai, Corpul european de solidaritate
beneficiază de o bază fermă, Comisia propunând un
buget de 341,5 milioane de euro pentru următorii
trei ani și un temei juridic specific. Acestea vor ajuta
la consolidarea inițiativei și la crearea de posibilități
multiple pentru tineri, pentru că va oferi
participanților și posibilitatea de a-și crea propriile
proiecte de solidaritate sau de a-și oferi serviciile
voluntare ca grup.
Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Mai mult decât un simplu principiu, solidaritatea este o stare de
spirit esențială, care stă la baza a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Corpul de solidaritate personifică acest principiu.
Sunt mândru de ceea ce reprezintă Corpul și sunt recunoscător tuturor celor care se înscriu și organizațiilor care le oferă
plasamente tinerilor noștri.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Reprezentanța Comisiei Europene
în România a lansat "Europa,
casa noastră",
o campanie educațională pe teme europene. Scopul
campaniei este de a oferi copiilor și tinerilor români
posibilitatea de a descoperi mai multe despre UE, istoria,
valorile, politicile și cele mai recente evoluții în domeniul
afacerilor europene, aducând activități și competiții
relevante aproape de aceștia, inclusiv prin vizite în școli
din mediul rural și licee. Inițiativa este susținută de
Ministerul Educației Naționale.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Cofinanțare de 95% a operațiunilor de
reconstrucție în urma dezastrelor naturale
"Miercuri, 24 mai, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un
acord privind propunerea noastră de a finanța în întregime
operațiunile de reconstrucție după dezastre naturale, din Fondul
european de dezvoltare regională. Acesta presupune o rată
excepțională de cofinanțare de 95%. Marți, 11 aprilie, comisarul pentru
politică regională, Corina Creţu,a lansat inițiativa „Sate inteligente”,
împreună cu colegii săi, comisarul european pentru agricultură și
dezvoltare rurală, Phil Hogan, și comisarul european pentru
Transporturi, Violeta Bulc, precum și cu dnii Bogovic Franc și
Tibor Szanyi, membri ai Parlamentului European.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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60 de ani de Uniune Europeană,
60 de ani de beneﬁcii

Corina Crețu reprezintă Comisia Europeană la
Conferința ministerială a Uniunii pentru
Mediterana, de la Cairo

Uniunea pentru Mediterana (UpM),
forum de cooperare şi dialog între
statele membre ale Uniunii Europene
şi 15 ţări din sudul şi estul Mediteranei,
a adoptat, la Cairo, o Declaraţie care
stabileşte o Agendă urbană pentru
această regiune.
Veritabilă foaie de parcurs pentru o
dezvoltare urbană durabilă în bazinul
mediteranean, metodologia sa reia de
altfel principiile fondatoare ale Agendei
urbane a UE, sursă de inspiraţie şi pentru
alte ţări: grupuri de lucru tematice
pentru principalele provocări urbane
(calitatea aerului, locuinţe şi incluziune
socială, mobilitate durabilă,
antreprenoriat...), guvernanţă partajată
şi implicarea deplină a oraşelor, precum
şi a partenerilor din societatea civilă şi din
sectorul privat.

Agenda urbană a UpM vizează de asemenea obiectivele de dezvoltare durabilă până în 2030, stabilite de ONU, mai
ales obiectivul 11 pentru oraşe durabile, ca şi obiectivele Noii Agende urbane care decurg din acesta, adoptate de
Naţiunile Unite în octombrie 2016. Asigurând co-preşedinţia reuniunii ministeriale de la Cairo, comisarul european
pentru politică regională, Corina Creţu, a salutat adoptarea acestui nou program de dezvoltare urbană: "Oraşele şi
actorii locali, inclusiv cei din sfera privată, cunosc mai bine ca oricine altcineva tematicile urbane. Participarea lor la
elaborarea politicilor care îi privesc direct nupoate fi decât benefică milioanelor de persoane care trăiesc în jurul
Mediteranei. Sper că astfel vor putea profita de experienţa şi de practicile care constituie succesul Agendei urbane
a UE".
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Semestrul european 2017 – recomandări pentru România
Comisia Europeană a prezentat luni, 22 mai,
recomandările specifice fiecărei țări, din 2017,
în care definește orientările de politică
economică pentru fiecare stat membru în parte
pentru următoarele 12-18 luni. Economia se
dovedește a fi rezilientă în UE și în zona euro,
însă continuă să se confrunte cu unele
provocări, cum ar fi creșterea lentă a
productivității, consecințele crizei – inclusiv
inegalitățile care persistă și incertitudinea
generată în principal de factori externi.
Prin urmare, Comisia invită statele membre să
profite de această ocazie pentru a consolida
fundamentele economiilor lor prin punerea în
aplicare a priorităților economice și sociale
identificate în comun la nivel european:
stimularea investițiilor, continuarea reformelor
structurale și asigurarea unor politici fiscal- bugetare responsabile. Se acordă o atenție deosebită provocărilor și
priorităților identificate pentru zona euro.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Prioritățile legislative ale UE pentru 2017:
ce a făcut Parlamentul până acum
Uniunea Europeană se concentrează în acest an asupra rezultatelor
obținute în domenii politice cheie care contează pentru toți europenii.

Instituțiile UE au convenit
asupra unui set de priorități,
de la intensificarea comerțului
electronic la protejarea
mediului și consolidarea
frontierelor.
La sfârșitul anului 2016, Parlamentul
European, Consiliul și Comisia au
semnat pentru prima dată o
declarație comună care stabilește o
listă de propuneri legislative care ar
trebui să beneficieze de un tratament
prioritar în anul care urmează.
Instituțiile UE s-au angajat să depună
eforturi în șase domenii principale ocuparea forței de muncă și creșterea
economică, Europa socială,
securitatea, migrația, piața unică
digitală, energia și schimbările
climatice..........................................

Un număr semnificativ de propuneri au trecut deja prin toate etapele procesului legislativ în Parlament. Cu privire la
securitate, deputații europeni au votat să extindă domeniul de aplicare a infracțiunilor legate de terorism în întreaga UE și,
prin urmare, au incriminat actele pregătitoare, cum ar fi formarea pentru a comite atacuri teroriste și călătoriile în
străinătate pentru a se alătura unui grup terorist. De asemenea, au fost aprobate noi norme care impun verificări
sistematice în bazele de date a tuturor celor care intră sau părăsesc UE. În plus, Parlamentul a aprobat controale mai stricte
privind armele de foc.
Sursa informației: Parlamentul European

Festivalul filmului european
ediția XXI, la final
Ediția din acest an a Festivalului de film european (FFE),
cel mai longeviv proiect cultural al Reprezentanței Comisiei
Europene în România, a ajuns la final. În 2017, FFE și-a
propus, prin cele 60 de proiecții, să provoace la dezbatere,
emoție și experimente virtuale, în toate cele 5 orașe în
care a ajuns.În total, peste 8.000 de cinefili s-au bucurat de cele mai bune proiecte cinematografice europene și au
participat la discuții cu cineaștii invitați.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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