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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Parlamentul onorează victimele atacurilor de la Paris

Membrii și personalul Parlamentului au intonat imnul național
francez și au ținut un minut de reculegere, marți, 17 noiembrie, întro ceremonie în camera plenară, pentru a comemora victimele
actelor teroriste de la Paris. „Atacurile de la Paris reprezintă un atac
asupra libertăților noastre, împotriva valorilor europene și modului
nostru de viață, un atac împotriva tuturor. În durerea noastră, noi,
europenii, stăm umăr la umăr cu poporul francez", a afirmat
președintele Martin Schulz.
Domnul Schulz a avertizat împotriva unei schimbări de poziție a Uniunii Europene privind criza imigrației, în urma acestor atacuri: „Nu
ne vom lăsa otrăviți de veninul acestor criminali. Dacă vom începe
să suspectăm toți refugiații din Siria, vom pune laolaltă victimele și
ucigașii, ceea ce este exact scopul lor”. „Vom fi toleranți și umani
mai mult decât oricând înainte, vom lupta pentru a ne apăra modul
de viață și societăților deschise", a adăugat el.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, șeful politicii
externe a UE, Federica Mogherini, și ministrul francez pentru afaceri
europene, Harlem Désir, au fost, de asemenea, prezenți la ceremonie.

Deschiderea sesiunii: Incendiu în clubul Colectiv din București și prăbușirea avionului rus

Vice-președintele Mairead McGuinness a
amintit plenului de incendiul dintr-un club din
București, la 30 octombrie, în care au murit cel
puțin 46 de oameni, peste 100 fiind încă spitalizați, precum și de prăbușirea unui avion rus în
Sinai, la 31 octombrie, soldat cu 224 de victime.
Ea a transmis condoleanțele Parlamentului prietenilor și familiilor victimelor din ambele
tragedii, precum și cetățenilor din România și
Rusia.
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Principalele teme la zi
2,5 milioane de euro pentru promovarea produselor agroalimentare românești
Programele de promovare propuse de Bioromania (produse organice) și de
Asociația Producătorilor de Vin și Produse Vitivinicole (APVPV) Dobrogea au
fost aprobate de Comisia Europeană. Acestea au o durată de 3 ani și un buget total de aproximativ 2,5 milioane de euro.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: "Mă bucur de adoptarea acestor noi programe, în special în contextul recentelor dificultăți de pe piață. Ele sunt importante pentru crearea de noi oportunități, în special pe piețele din afara UE, stimulându-se astfel creșterea economică și crearea de locuri de muncă în sectorul agroalimentar."
Comisia Europeană a aprobat, în total, 33 de noi programe pentru promovarea produselor agroalimentare în interiorul
și în afara UE. Valoarea lor totală este de 108 milioane de euro, din care 54 de milioane reprezintă contribuția UE. 20
dintre aceste programe se axează pe piața internă, iar restul se adresează unor țări sau regiuni terte.
Sursa informației: Reprezentanța Comisiei Europene în România.

http://

Transport: România pe locul 28 în UE
Potrivit celui mai recent tablou de bord în domeniul transporturilor, România ocupă
locul 28 pe ansamblul UE, ea clasându-se printre ultimele 5 state membre în
aproape jumătate din categoriile analizate.
Datele prezintă o imagine complexă, astfel:
- gradul de deschidere a pieței pentru transportul feroviar de mărfuri versus cel de
călători plasează România pe poziții diametral opuse - primul loc în Europa, cu
56,8%, pentru mărfuri, pe ultimele locuri pentru călători (9,6%);
- rata transpunerii în legislația națională a normelor UE este de 97% (sub media
europeană);
- calitatea infrastructurii pentru toate tipurile de transport este scăzută;
- dezvoltarea rețelei TEN-T de bază este în stadii incipiente în toate domeniile, mai
puțin pentru rutele fluviale interne;
- România este mult sub media UE în ce privește electrificarea căilor ferate și volumul de cheltuieli pentru cercetaredezvoltare alocat de companiile de transport;
- utilizarea combustibililor alternativi pentru noile autovehicule de pasageri este sub media europeană, însă în creștere
(de la 0,7 la 1,15%);
- procentul de energie regenerabilă consumată pentru transport este și el aproape de media UE;
- România și-a îmbunătățit performanțele în domeniul siguranței rutiere, dar cele 91 de accidente rutiere mortale
înregistrate / 1 mil. locuitori o plasează în continuare pe ultimele locuri din UE;
- procentul femeilor ce lucrează în sector este printre cele mai scăzute din Europa;
- gradul de satisfacție al consumatorilor este printre cele mai scăzute pentru transportul feroviar, însă printre cele mai
ridicate pentru cel aerian.

http://
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Oportunități/Concursuri
Premiul european de tineret Charlemagne 2016
Acest premiu este acordat proiectelor realizate de tineri și care
promovează înțelegerea și un sentiment comun de identitate europeană, oferind exemple practice de europeni care trăiesc împreună
ca o comunitate.
Acest premiu este acordat proiectelor realizate de tineri și care
promovează înțelegerea și un sentiment comun de identitate europeană, oferind exemple practice de europeni care trăiesc împreună
ca o comunitate.
Cum se candidează?
Candidaturile sunt disponibile online și prin intermediul birourilor
naționale de informare ale Parlamentului European. Proiectele pot fi
încărcate până la data de 25 ianuarie 2016.
Premii
Premiul pentru cel mai bun proiect este de 5000 euro, locul doi va
primi 3000 euro și locul al treilea, 2000 euro. Cei trei câștigători vor fi invitați să viziteze Parlamentul European. De
asemenea, reprezentanții tuturor celor 28 de proiecte naționale selectate vor fi invitați într-o excursie de 4 zile în Aachen, Germania.
Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial European Charlemagne Youth Prize.

Programul Vulcanus in Japonia
Programul consta in stagii de practica in domeniul industrial pentru studentii din
Uniunea Europeana. Stagiile dureaza 12 luni, incep in septembrie si se finalizeaza in august anul urmator, pentru a corespunde cu anul academic din statele
membre UE.

Programul urmareste sa imbunatateasca si sa stimuleze cooperarea industriala si intelegerea reciproca dintre Japonia si UE
Studentii urmeaza:
-un seminar de o saptamana despre Japonia,
-un curs intensiv de patru luni de limba japoneza,
-un stagiu de practica de opt luni intr-o companie nipona din aria de specialitate a studentului respectiv.
Obiectivele sunt:
-familiarizarea cu tehnologiile avansate utilizate de companii de varf din Japonia;
-invatarea limbii japoneze, intelegerea si aprecierea culturii japoneze, pentru a profita de un an de experienta in strainatate;
-pregatirea pentru o cariera viitoare in relatie cu companii si oameni din Japonia.
Candidaturile se pot depune atat in nume personal, cat si prin intermediul universitatii la care este inregistrat studentul.
Selectia se face pe baza performantelor academice, opiniei tutorilor, cunostintelor de engleza scrisa si vorbita, motivatia
candidatilor si atitudinea lor fata de relatiile UE - Japonia, precum si abilitatii lor de a se adapta la o cultura diferita.
Data limita: 20 ianuarie 2016
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Oportunități pentru
următoarea perioadă

Bursele Google Europe pentru studenții cu dizabilitați

31 dec 2015

Sursa: http://
www.eurodesk.ro/
index.php

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

12 ian 2016

Programul de burse Bogliasco

15 ian 2016

Vulcanus in Japonia

20 ian 2016

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

25 ian 2016

Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)

31 ian 2016

Stagii de practica la Banca Mondiala

31 ian 2016

Concurs international de scenarii radiofonice

31 ian 2016

Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior

15 feb 2016

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 feb 2016

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne

28 feb 2016

Programe de formare UE-Japonia

28 feb 2016

”Jurnalism european” - Workshop fotojurnalism
Centrele Europe Direct Nord-Est, Târgoviște, Comănești și Mizil au
organizat în colaborare atelierul de lucru cu titlul ”Jurnalism European”, în perioada 18 – 20 noiembrie, în stațiunea Durău, județul Neamț.
Evenimentul s-a bucurat de prezența a 27 de persoane, jurnaliști din
presa locală, fotografi profesioniști, dar și amatori, precum și membri ai
echipelor Europe Direct din centrele amintite. Europe Direct Nord-Est
a oferit șansa participării la workhop câștigătorilor concursului de
fotojurnalism ”2015 – Anul European pentru Dezvoltare”, concurs la
care au fost invitați să se înscrie fotografi și jurnaliști din Regiunea Nord
-Est și care s-a desfășurat în perioada 27 octombrie – 15 noiembrie
2015.
Acest training a urmărit eficientizarea colaborării dintre Centrele Europe Direct și presa locală, o nouă abordare a fotojurnalismului și sublinierea importanței utilizării imaginilor în comunicarea mediatică, precum și stimularea diseminării temelor europene de interes pentru comunitățile locale.
Workshop-ul ”Jurnalism European” a însemnat un exercițiu de muncă în echipă și comunicare între polii de informare europeană și mass-media locală și a reprezentat ocazia ideală de a crea colaborări între domeniile fotografic și jurnalistic.
Mai multe informatii si galerie foto a evenimentului: http://www.cedne.ro/evenimente-s27/eveniment-dezbateri-pe-temeeuropene-intre-centrele-europe-direct-si-presa-locala-atelier-de-fotojurnalism-jurnalism-european/
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