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Agenda instituțiilor Uniunii Europene
54 de mii de sirieni pot fi reinstalați din Turcia

Declaratia Președintelui Martin Schultz în
urma atacurilor din Bruxelles — 22 martie

Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene
în România
Comisia Europeană a adoptat luni, 21 martie
2016, o propunere de modificare a deciziei de
transfer a persoanelor care au nevoie de
protecție internațională din Italia și Grecia.
Astfel, din totalul persoanelor prevăzute pentru transfer, un număr
de 54 de mii vor fi realocate pentru reinstalarea cetățenilor sirieni
din Turcia către UE.
Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris
Avramopoulos, a declarat: „Prin acordul încheiat cu Turcia în data
de 18 martie, oferim solicitanților de azil o alternativă credibilă
riscului pe care și-l asumă atunci când pornesc pe rute maritime
periculoase. Statele membre trebuie acum să-și onoreze
angajamentele și să asigure un proces de sosire și admitere în
Europa organizat, bine gestionat și sigur pentru persoanele care au
nevoie de protecție internațională în Turcia."
Propunerea răspunde nevoii de suplimentare a locurilor disponibile
pentru persoanele reinstalate potrivit mecanismului de 1:1 agreat –
un cetățean sirian strămutat în UE din Turcia pentru fiecare
cetățean sirian sosit ilegal în insulele grecești și care este returnat
Turciei. Scopul mecanismului este de a înlocui rapid fluxurile de
migranți ilegali ce călătoresc în condiții periculoase cu un proces
legal și bine organizat de reinstalare. Pentru ca mecanismul să
funcționeze, statele membre trebuie să pună la dispoziție un număr
suficient de mare de locuri pentru persoanele reinstalate, în cadrul
angajamentelor deja luate. Potrivit noii propuneri, statele membre
vor putea să își îndeplinească angajamentele umanitare prin
admiterea pe teritoriile lor a cetățenilor sirieni direct din Turcia.
Numărul celor reinstalați va fi dedus din cotele stabilite pentru
statele membre în ce privește transferul refugiaților.
Noua propunere este complementară mecanismului existent
de reinstalare a 22.504 de refugiați, agreat în iulie 2015, în cadrul
caruia mai sunt încă disponibile 18.000 de locuri.

"Sunt îngrozit de atacurile josnice și lașe care a avut loc
astăzi la Bruxelles. Gândurile mele se îndreaptă în
primul rand catre victime și răniți, precum și catre
familiile și prietenii lor.
Aceste acte ma infuriaza si ma intristeaza în același
timp. Ele se nasc din barbarie și ură, si nu fac dreptate
nimanui.
Bruxelles, ca și alte orașe lovite de astfel de atacuri
teroriste, raman puternice, iar instituțiile europene
găzduite cu generozitate de către instituțiile de la
Bruxelles și locuitorii săi vor face la fel.
În numele Parlamentului European, i-am transmis Prim
-ministrului Belgiei compasiunea și solidaritatea față de
poporul belgian."
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România în Uniunea Europeană
Lansarea proiectului pilot "Regiuni mai puțin dezvoltate"
Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a lansat joi, 3 martie, la
București, în premieră europeană, proiectul pilot „Regiuni mai puțin dezvoltate".
Prin acest proiect, Comisia Europeană va sprijini regiunile având un PIB sub 50% din
media UE pentru a identifica și depăși blocajele cu care acestea se confruntă, prin
analize, expertiză și consiliere furnizate autorităților.
„Peste 231 de miliarde de euro au fost disponibile prin politica de coeziune pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale
Europei în perioada 2007 - 2013. Realitatea ne arată însă că aceste regiuni au înregistrat evoluții diferite. Regiuni similare,
care beneficiază de sprijin asemănător din partea Uniunii, au căi diferite de dezvoltare: unele prosperă, altele rămân în
urmă", a declarat comisarul european pentru politică regională la lansarea proiectului.
În cadrul proiectului, care se adresează pentru început regiunilor Nord-Vest și Nord-Est din România, experți ai Direcției
Generale pentru Politică Regională din Comisia Europeană (DG REGIO) vor găsi, împreună cu autoritățile române, pentru
fiecare regiune în parte, cele mai bune soluții pentru implementarea cu succes a proiectelor cu finanțare europeană, în
beneficiul direct al cetățenilor. Experții Comisiei vor analiza caracteristicile macroeconomice, stadiul reformelor
administrative, guvernanța locală și investițiile din regiunile cuprinse în proiect.
România este primul stat membru în care este pus în practică acest proiect pilot, în regiunile Nord-Vest și Nord-Est, unde
efectele unei economii slabe se simt direct la nivelul cetățenilor. În funcție de rezultate, proiectul va fi extins ulterior
pentru a include și alte regiuni din România (Sud, Sud-Vest și Sud-Est), precum și în Polonia.
http://

Comisia Europeană lansează Raportul de țară 2016
Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România
Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat miercuri, 9 martie 2016,
în parteneriat cu Ministerul Finanțelor Publice, o dezbatere despre raportul de
țară privind economia românească, publicat în data de 26 februarie 2016. Raportul
menționează progresele înregistrate de Romania și atrage atenția privind riscurile
reprezentate de măsurile fiscale și de salarizare luate în afara programului anual
de bugetare. Totodată, Comisia Europeană încurajează relansarea investițiilor,
continuarea reformelor structurale și asumarea unor politici fiscale responsabile,
acestea fiind de altfel prioritățile pentru 2016 ale Semestrului european,
instrumentul de coordonare la nivel european a politicilor economice naționale. În plus, săptămâna aceasta, Comisia
Europeană a anunțat ieșirea României din grupul țărilor care înregistrează dezechilibre macroeconomice.

http://
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Oportunități/Concursuri
Mai multă mobilitate cu Cardul profesional european
(EPC)
Asistentele medicale, farmaciștii, fizioterapeuții, agenții imobiliari și
ghizii montani care doresc să-și practice meseria într-o altă țară europeană decât cea de reședință au la dispoziție de luni, 18 ianuarie,
Cardul profesional european cu ajutorul căruia își pot atesta calificarea.
Cardul profesional european (European Professional Card, EPC)
este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține
recunoașterea calificărilor profesionale în altă țară din UE. Este o
procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât
metodele tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale:
puteți urmări online evoluția cererii și puteți reutiliza documente
încărcate deja pentru a depune cereri noi în alte țări.

Evenimentul CONNECTOR 2016— Apel pentru participanții români
Aple deschis pentru facilitatori. Perioada de desfășurare: 5—11 iulie 2016, România
Deadline pentru aplicații ca facilitator: 22 Aprilie 2016
CONNECTOR reprezintă un spațiu de interacțiune care urmăreşte să aducă
împreună un număr impresionant de oameni pasionați să învețe într-un
mod participativ și interactiv. CONNECTOR pune un accent deosebit pe experiența practică, pe metode interactive şi pe instrumente care permit dezvoltarea unor activități în rețea. Evenimentul de cinci zile presupune
partajare, învățare și experimentare, ziua 1 axându-se pe schimbul de idei,
zilele a 2-a și a 3-a pe învățare, iar zilele a 4-a și a 5-a, pe experimentare și pe aducerea experimentelor de învăţare în comunitatea locală.
CONNECTOR se adresează persoanelor interesate de învăţarea interactivă: practicieni, formatori, facilitatori, lucrători de
tineret, cadre didactice, reprezentanţi din sectoarele de tineret, educaţia adulţilor, educaţie formală (preuniversitară sau
universitară) sau formare profesională.
Rolul facilitatorului este să susțină două zile de workshop cu sesiuni de câte 90 de minute, cu scopul dezvoltării unei
metode noi de învățare. Pe parcursul acestor două zile, partcicipanții trebuie să creeze un performance care va fi susținut în
ultimele două zile ale evenimentului și prin care va fi demonstrate noua metodă sau noul instrument de învățare obținut.
Acesta trebuie să îndeplineascvă următoarele caracteristici:


să poată fi aplicat în context variate



creativ, participativ, interactiv



Bazat pe activități experiențiale



Cu obiective clare de învățare



Inovativ

Mai multe informații la: http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/770
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Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 apr 2016

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU
pentru Drepturile Omului

30 apr 2016

Stagii la Mediatorul European

30 apr 2016

Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului
Europei

30 apr 2016

Adunarea Parlamentara OSCE a Secretariatul
Internațional

1 mai 2016

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 mai 2016

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu 15 mai 2016
dizabilitati

Sesiunea de instruire ”Marketing digital în turism” - Târgu Neamț
Centrul de informare Europe Direct Nord Est, cu sprijinul structurii gazdă, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat o sesiune de instruire în domeniul marketigului digital și online, în data de 30 martie 2016, la Primăria Orașului Târgu Neamț. La
eveniment au participat în jur de 50 de persoane, elevi de la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva”,
specializarea ”Marketing turistic” și persoane ce activează în sectorul turistic.
Acest eveniment este primul din Campania “Digital Tourism Marketing”, inițiativă ce
urmărește creșterea vizibilității, promovarea, comunicarea și dezvoltarea afacerilor din
domeniul turistic prin perfecționarea și folosirea corectă și cât mai eficientă a strategiilor
actualizate de comunicare online.
Alegerea instrumentelor digitale de promovare se datorează avantajelor evidente ale acestui mediu: costuri scăzute, popularitatea în rândul sectorului mai dinamic de public, ușurința dobândirii cunoștințelor necesare utilizării, precum și indispensabilitatea consultării unei surse web de către public în vederea oricărui sejur.
În cadrul cursului, au fost prezentate și dezbătute elementele un marketing-mix digital, strategiile cele mai eficiente în mediul
digital, tendințele actuale și evoluția TIC în domeniu. Sesiunea de instruire a cuprins o parte teoretică, dar și aplicații practice
menite să ofere participanților posibilitatea de a utiliza cunoștințele dobândite în cel mai scurt timp posibil, pentru o valorificare optimă a unei promovări în mediul on-line unde contează rapiditatea. Participanții au avut drept exemplu de urmat studii
de caz, campanii de succes și au aflat cele mai bune metode de optimizare a prezenței online a diferitelor tipuri de furnizori de
produse și servicii turistice.
În perioada următoare, Centrul Europe Direct Nord-Est va organiza și va promova noi sesiuni de instruire pe tema „Marketing
digital în turism”, adresate persoanelor interesate din acest domeniu de activitate.
Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici
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