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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Deputații europeni votează un fond nou pentru
implementarea planului de investiții
Comisiile pentru bugete și afaceri economice de la Parlamentul European
votează pe 20 aprilie asupra creării unui Fond European pentru Investițiile
Strategice – element cheie în planul de investiții de 315 miliarde de euro
pentru redresarea economiei europene. Această inițiativă ambițioasă,
lansată de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu va
pune nicio povară pe umerii contribuabililor. Urmăriți votul în direct de la
16.45 CET!
Fondul va fi creat în cadrul Băncii Europene pentru Investiții (BEI) și are
scopul de a oferi sprijin public proiectelor viabile economic care nu ar avea
loc altfel, din cauza ezitării investitorilor privați.
Fondul va include o garanție de 16 miliarde de euro de la Uniunea Europeană și 5 miliarde de la BEI și va permite acesteia din urmă să emită obligațiuni în valoare de trei ori mai mare decât această sumă.
Planul va completa, nu înlocui, alte programe ale Uniunii Europene și Băncii
Europene pentru Investiții.
„Planul va avea succes dacă va putea mobiliza investițiile private, susține
companiile, în special IMM-urile, și contribui la aprofundarea pieței interne.
Complementaritatea acestuia în va garanta succesul”, a spus raportorul
José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia).
Udo Bullmann (S&D, Germania) crede că planul de investiții va
avea succes „doar dacă ajunge la viața de zi cu zi a oamenilor: mai
multe locuri de muncă, creștere durabilă și depășirea crizei”.

Antitrust: Comisia Europeană vs. Google
Comisia Europeană a transmis companiei
Google obiecțiile sale privind favorizarea sistematică a propriului serviciu de comparare a
prețurilor în rezultatele oferite de motoarele de
căutare. De asemenea, Comisia a deschis oficial
o anchetă referitoare la sistemul mobil de
operare Android.
Comisarul UE responsabil cu politica în domeniul concurenței, Margrethe Vestager, a declarat:
„Obiectivul Comisiei este acela de a aplica normele antitrust ale UE astfel încât să se asigure
că societățile care desfășoară activități în Europa, indiferent în ce țară își au sediul, nu
împiedică în mod artificial accesul consumatorilor europeni la o ofertă cât mai diversificată și
nu frânează inovarea.”

Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, la București
Vicepreședintele Dombrovskis se va întâlni cu prim-ministrul României, Victor Ponta, cu ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, cu ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici,
și va participa la evenimentul de lansare a "Garanției pentru Tineret", alături de ministrul
muncii și protecției sociale, Rovana Plumb. De asemenea, dl Dombrovskis va participa la un
prânz de lucru alături de reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, precum și la o întâlnire
cu membri ai Parlamentului României.
Întâlnirea cu ministrul finanțelor publice va fi urmată de declarații comune de presă. Evenimentul de lansare a "Garanției pentru Tineret" va fi deschis presei.
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Institutii europene
Securitate și apărare

Terorismul: abordarea amenințărilor la adresa securității UE
„Situația securității în Europa s-a schimbat dramatic în anii recenți”, a spus
Claude Moraes (S&D, Regatul Unit), președintele comisiei pentru libertăți civile,
după audierea privind combaterea terorismului și provocările la adresa securității interne UE. Audierea, derulată pe 14 aprilie, a reunit deputați europeni și
experți într-o dezbatere privind amenințările teroriste, instrumentele politice UE
și combaterea extremismului și radicalizării.
După audiere, președintele Claude Moraes (S&D, Regatul Unit) și raportoarea
Rachida Dati (PPE, Frața) ne-au spus părerile lor pe acest subiect.
Doamna Dati a spus că opiniile experților sunt necesare în pregătirea raportului.
Dumneaei a subliniat importanța rolului Parlamentului European în combaterea
terorismului și a cerut o mai bună coordonare la nivel european.
„Teroriștii vor profita de lipsa de coordonare între statele membre UE. Avem nevoie de un cadru obligatoriu mai clar pentru ameliorarea coordonării între
agențiile de securitate din UE și cu țările terțe, care sunt, la rândul lor, victime ale
terorismului și jihadismului. Este urgentă pregătirea personalului închisorilor în detectarea și prevenirea radicalizării”, a spus doamna
Dati.
Domnul Moraes a subliniat importanța cooperării transfrontaliere. „Audierea a oferit o oportunitate importantă pentru experți și deputații europeni de a discuta despre o abordare cuprinzătoare a combaterii terorismului și radicalizării”, a adăugat
dumnealui.

Politica de vecinătate: CE apreciază progresele Republicii Moldova





Comisia Europeană consideră că, pentru Republica Moldova, anul 2014 a fost stabil
din punct de vedere politic și menționează constanța cu care Guvernul de la
Chișinău acționează în favoarea agendei europene a țării. Aprecierile la adresa Republicii Moldova sunt cuprinse în Raportul de țarăpublicat de CE miercuri, 25 martie,
în cadrul exercițiului anual privind politica de vecinătate.
n baza acestui raport, Comisia Europeană a formulat un set de recomandări de care
Republica Moldova ar trebui să țină cont în 2015:
 intensificarea luptei împotriva corupției și concentrarea eforturilor asupra prevenirii acesteia
 continuarea reformării justiției și a sistemului de aplicare a legii
luarea de măsuri pentru îmbunătățirea guvernanței corporative și a supravegherii în sectorul financiar, prin consolidarea transparenței acționariatului și a competențelor de supraveghere a băncii naționale în sectorul bancar
prevenirea reapariției blocajelor instituționale prin revizuirea Constituției, proces ce ar trebui să se desfășoare într-o
manieră cuprinzătoare și în colaborare cu Comisia de la Veneția din cadrul Consiliului Europei;
colaborarea pro-activă cu partea transnistreană în vederea promovării unei viziuni reciproc acceptabile asupra unui
viitor comun, precum și pentru a permite operatorilor economici transnistreni să se bucure pe deplin de beneficiile
Acordului de Asociere/Zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/DCFTA)
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Finanțare/Concursuri/Premii
Concursul „Juvenes Translatores”: Maria Flavia Tohăneanu, cea mai bună tânără traducătoare din România, este premiată astăzi la Bruxelles
Cei 28 de câștigători ai concursului anual pentru tinerii traducători „Juvenes
Translatores”, organizat de Comisia Europeană, vor primi trofeele din partea
dnei Kristalina Georgieva, vicepreședintele CE pentru buget și resurse
umane, în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles astăzi, 16 aprilie
2015. La concurs au participat peste 3.000 de elevi în vârstă de 17 ani, reprezentând licee din toate statele membre ale UE, pentru fiecare stat membru fiind desemnat câte un singur câștigător.

In acest an, România va fi reprezentată de către Maria Flavia Tohăneanu,
elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, județul Dolj.
Maria a avut la dispoziție două ore pentru a traduce un text de o pagină din limba engleză în limba română. Tema textului a fost identitatea europeană, respectiv importanța arborelui genealogic în descoperirea propriei identități. Combinația lingvistică a fost aleasă chiar de Maria, din cele 552 de combinații posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Ceremonia de premiere va avea loc la ora 12:00 (ora României) în clădirea Charlemagne a Comisiei Europene. La ora
15:00, premianții se vor strânge în fața clădirii Berlaymont pentru a face o fotografie de grup.

Câștigătorii concursului ”Europa jurnaliștilor din amfiteatre”, ediția 2015
Reprezentanța Comisiei Europene în România anunţă rezultatele celei de-a cincea ediţii a programului „Europa
jurnaliştilor din amfiteatre”, care se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor înscrişi la facultăţile cu profil
jurnalistic și de comunicare din România.
n total au participat în program şi au fost evaluate 20 de proiecte, după cum urmează:



8 materiale online: 3 materiale propuse de studenţii de la Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare, 2 materiale realizate de studenţii
de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 1 material realizat de studenții de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 1 material primit de la o studentă de la
Universitatea București, 1 material realizat de o studentă de la Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galați;



9 materiale video: 5 materiale realizate de studenții Universității „Apollonia” din
Iași, 2 materiale înscrise de studenţii de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
câte 1 material din partea studenților de la Universitatea din Craiova și Universitatea
„Hyperion” din București
3 materiale audio: 2 materiale realizate de studenţii de la Universitatea „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca și 1 material propus de o studentă de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php

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”
Termen limita: 2015-04-30

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/

Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici
Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de
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Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9

