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Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Moldova și mai aproape de Uniunea Europeană: Încă un
stat se pregătește să semneze Acordul de Asociere RM UE
Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană urmează a fi ratificat săptămâna viitoare şi de către
Olanda.
Declarația aparține liderului PL, Mihai Ghimpu, şi a fost făcută,
după întrevederea cu delegația olandeză, condusă de liderul
Grupului Partidului Popular pentru Libertate şi Democrație din
Olanda, în Parlamentul European, Hans van Baalen, informează
UNIMEDIA.
„Parlamentul olandez urmează să ratifice Acordul de Asociere
săptămâna viitoare. Olanda este o voce puternică în UE, iar
pentru noi este important ca fiecare stat membru să ratifice
Acordul, altfel acesta nu va avea putere juridică”, a menționat
liderul PL.
La rândul său, oficialul european a declarat că pentru liberalii
olandezi este foarte important ca Moldova să fie un stat
puternic, o țară capabilă să ofere condiții de trai bune pentru
cetățeni.
UNIMEDIA precizează că joi, 26 martie, şi Parlamentul Germaniei
a ratificat în lectură finală, Acordul de Asociere dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană.
Astfel, Acordul de Asociere dintre Moldova şi UE a fost ratificat
de către 14 din cele 28 membre ale UE
Acordul de Finanţare a Programului ENPARD, în valoare totală de
64 mln de euro pentru dezvoltarea agriculturii şi infrastructurii
rurale a fost semnat astăzi la Chișinău.

Se reiau relațiile bilaterale UE-Cuba: Vizită
istorică a sefului politicii externe a UE F.
Mogherini în Cuba
Înaltul reprezentant pentru afaceri externe şi
politici de securitate al Uniunii Europene, Federica
Mogherini a vizitat, în perioada 23-24 martie, Cuba. Potrivit Agenţiei UE pentru Acţiuni Externe
este pentru prima dată când un reprezentant al
acestui departament din cadrul UE face o vizită
oficială în Cuba.
În timpul vizitei, șeful Externelor din UE s-a întâlnit
cu ministrul Afacerilor Externe al Cubei, Delcy Rodriguez şi cu alţi oficiali, inclusiv cu președintele
Raul Castro, discuțiile fiind axate pe cooperarea
bilaterală, se arată într-un comunicat de presă al
Agenţiei UE pentru Acţiuni Externe.

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la centenarul Genocidului armean
– avînd în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1948 pentru prevenirea şi
reprimarea crimei de genocid,
– avînd în vedere Rezoluţia sa din 18 iunie 1987 referitoare la o soluţie politică la chestiunea armeană,
1. omagiază, în ajunul centenarului, memoria celor 1,5 milioane de victime inocente din
rîndul populaţiei armene care şi-au pierdut viaţa în Imperiul Otoman; se alătură
comemorării centenarului Genocidului armean, în spiritul solidarităţii şi dreptăţii europene; invită Comisia şi Consiliul să se alăture acestei comemorări;
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Europa isi va demonstra sustinerea pentru Kiev printr-un summit Ucraina-UE, in
Un summit intre Ucraina si Uniunea Europeana va avea loc in 27
aprilie la Kiev pe fondul sustinerii diplomatice si economice acordate de UE acestei foste republici sovietice, care se confrunta cu
un conflict armat in estul separatist prorus si se afla in plina recesiune.
In cadrul unei discutii telefonice, presedintele ucrainean Petro
Porosenko si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, "au confirmat ca summitul va avea loc in 27 aprilie", a
indicat presedintia ucraineana intr-un comunicat, relateaza AFP.
Un summit de acest tip este prevazut sa aiba loc o data pe an
prin Acordul de asociere semnat in iunie 2014 intre UE si autoritatile proccidentale de la Kiev, care au venit la putere dupa trei
luni de miscare de contestare proeuropeana, reprimata in sange,
si care a condus la caderea regimului prorus in februarie 2014.
Presedintia ucraineana si UE au indicat, de altfel, ca Juncker nu
se va duce la Kiev luni, cum fusese prevazut, din motive de sanatate. Potrivit purtatorului sau de cuvant de la Bruxelles, Juncker si-a amanat vizita "din cauza unui tratament ambulator minor pentru calculi renali".
El era asteptat la Kiev impreuna cu sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, care si-a amanat de asemenea vizita
de luni.
Europenii care sustin financiar Ucraina au deblocat deja 1,3 miliarde de euro prin doua programe de asistenta macroeconomica insumand in total 1,6 miliarde. Un nou plan de 1,8 miliarde de euro a fost votat in aceasta saptamana
de Parlamentul European. Potrivit unor surse europene, o noua transa de alte 700 milioane de euro ar putea fi
acordata in curand Ucrainei.

UE a impus, de altfel, sanctiuni economice dure Rusiei, acuzata de occidentali ca sustin cu arme si echipamente pe
separatistii prorusi in estul Ucrainei. Moscova dezminte orice implicare in acest conflict care a facut pana acum
peste 6.000 morti in 11 luni.
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Finanțare/Concursuri/Premii
Concurs de fotografii: Ce inseamna știința pentru tine?
Termen limita: 2015-04-30

Cursul vizează, de asemenea, schimbul de bune practici şi promovarea programului Erasmus+ ca instrument de dezvoltare prin sport.
tiința este pretutindeni in jurul nostru. De la fenomene
ciudate pana la momente uimitoare din activitatea științifica, dorim sa vedem ce iți capteaza atenția. Pentru a
participa la concursul de fotografii, trebuie sa faci parte
dintr-o echipa de trei persoane, care sa includa cel puțin
doua fete. Fotografia ta trebuie sa nu conțina nicio imagine a unor persoane identificabile.
Participa acum, iar echipa ta ar putea caștiga o excursie la
Milano (in Italia), la Concursul Uniunii Europene pentru
tinerii cercetatori, sau un Ice-Watch ori o boxa Bluetooth
super!
Este un concurs lunar, deci trebuie sa trimiteți fotografia intre data de 16 și ultima zi a fiecarei luni la Science: It`s a girl
thing! website.
Fiecare membru al celor trei echipe caștigatoare lunare din perioada ianuarie 2015-aprilie 2015 va primi ca premiu un
pachet cu materiale interesante ale campaniei.
Perioada de votare incepe in prima zi a fiecarei luni și se incheie in data de 15 a lunii.
Echipa caștigatoare a premiului I va fi recompensata cu o excursie la Milano in septembrie 2015, la Concursul Uniunii Europene pentru tinerii cercetatori. Va fi o ocazie unica de a descoperi proiecte științifice fascinante și de a cunoaște peste
100 de tineri pasionați de știința din intreaga Europa și de pe alte continente! Echipa caștigatoare a premiului al II-lea va fi
recompensata cu un Ice-Watch pentru fiecare membru al sau. Echipa caștigatoare a premiului al III-lea va fi recompensata
cu o boxa Bluetooth Xoopar Boy/Girl pentru fiecare membru al sau.
Cine poate aplica
Echipe de tineri, cu varste intre 13 și 18 ani, au șansa de a-și exprima punctele de vedere raspunzand la aceasta intrebare
"Ce inseamna știința pentru tine?" printr-o fotografie.
Echipele trebuie sa fie alcatuite din trei persoane din cele 28 de țari membre ale Uniunii Europene, cu un minim de doua
fete.
Nici un membru al echipei poate participa in mai mult de o echipa cu o singura fotografie pe echipa pe data de 25 mai
2015..

Mai multe informatii la: http://science-girl-thing.eu/ro/contest
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AEGEE: Universitatea de vara

24 apr 2015

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

28 apr 2015

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 apr 2015

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Dreptur-

30 apr 2015

Erasmus+ Module Jean Monnet

30 apr 2015

Erasmus+ - Catedrele Jean Monnet

30 apr 2015

Erasmus+KA3-Sprijin pentru reformele politice

30 apr 2015

Erasmus+ Sprijin Jean Monnet Support pentru institutii

1 mai 2015

Concurs de videoclipuri pentru amatori „Piatra Neamt – Orasul Zeitei
Descriere concurs și obiectiv
9 Mai 2015 – Ziua Europei, identitate locală în context european
Obiectivul general al evenimentului este sărbătorirea Uniunii Europene prin consolidarea
identităţii regionale și mai buna utilizare a diversităţii teritoriale. Acest eveniment urmărește
promovarea patrimoniului istoric al orașului Piatra Neamț în contextul diversității culturale și
istorice europene. Tema specifică a evenimentului o va reprezenta Cultura Cucuteni în istoria
civilizației europene și modul în care tinerii înțeleg importanța cunoașterii istoriei orașului în
care trăiesc pentru a se defini ca cetățeni ai Europei.
Acest concurs de videoclipuri adresat tinerilor din Piatra Neamț, amatori în creația de film, își
propune stimularea interesului acestui segment de public pentru istoria orașului în care
trăiesc și găsirea unor perspective creative de popularizare a acestui oraș ca destinație turistică în context european, prin intermediul identității sale istorice.
Concursul este organizat de Centrul Europe Direct Nord-Est cu sprijinul organizației gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est, în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte “Carmen Saeculare” și Asociația
Neokoolt.
Toți participanții admiși în concurs vor primi diplome de participare și premii surpriză.
Premiile speciale sunt: camere video, cameră foto și tablete.
Mai multe detalii pe: http://www.cedne.ro/stiri-s32/concurs-de-videoclipuri-pentru-amatori-piatra-neamt-orasul-zeitei/
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