
Evenimente și teme principale pe agenda europeană a lunii August 

În fiecare an, catastrofele naturale și cele provocate de om ame-
nință viețile a milioane de oameni. Pe 19 august serbăm Ziua 
mondială pentru asistență umanitară, în onoarea celor care aduc 
ajutor și pentru a atrage atenția asupra nevoilor de asistență din 
lume. În dosarul de față vă prezentăm o selecție a articolelor pu-
blicate de noi în prima jumătate a anului 2013. Aflați mai mult 
despre ce face UE - cel mai mare donator de ajutor umanitar din 
lume - în acest domeniu. 
Uniunea Europeană (UE ca întreg și cele 28 de state separat) re-
prezintă cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume. Con-
form unui sondaj realizat anul trecut, 9 din 10 europeni (88%) 
consideră că este important ca UE să finanțeze ajutorul umanitar. 
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Agenda politică - Evenimentele din Egipt 
În săptămâna ce începe pe 26 august, 
deputații europeni își reiau activitatea la 
Bruxelles. Evenimentele dramatice din 
Egipt au fost tema principală a reuniunii 
comisiei pentru afaceri externe din 28 
august, care va discuta și tensiunile 
crescânde dintre Ucraina și Rusia. 
Comisia pentru dezvoltare a votat 
bugetul pe 2014 și a discutat situația 
umanitară din Siria. Deputații au mai 
lucrat și în cadrul circumscripțiilor 

Protecția datelor: păstrând confidențialitatea vieții private 

Într-o lume a internetului, telefoanelor inteligente și rețelelor de socializare este foarte ușor să publici și să cauți informații 
personale. Când o cerere de credit e respinsă pentru că locuiești într-o zonă nepotrivită, fotografiile publicate odată revin 
să te hărțuiască sau site-urile gratuite îți vând datele personale, ajungi la concluzia că protecția datelor e importantă. UE își 
reexaminează regulile în domeniu pentru a ajuta cetățenii să păstreze controlul asupra informațiilor personale. 

Legislația UE actuală în domeniul protecției datelor datează din 1995 și are nevoie de o aducere la zi pentru a ține pasul cu 
schimbările tehnologice. În 2012, Comisia Europeană a propus un regulament nou privind datele colectate online pentru 
asigurarea siguranței acestora și oferă companiilor un cadru clar pentru prelucrarea datelor. 
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Prioritățile Parlamentului European  

Chiar și în timpul verii, chiar dacă deputații nu mai au reuniuni 
oficiale, activitatea parlamentară continuă pentru pregătirea 
dosarelor legislative din a doua jumătate a anului. Parlamentul va 
trebui să decidă asupra unor chestiuni ce vor avea impact asupra 
vieții europenilor în anii ce vor urma: bugetul pe termen lung, 
reformele bancare, protecția datelor și protejarea muncitorilor 
cu contract temporar. 

Parlamentul va vota o propunere pentru bugetul UE pe termen 
lung – 2014-2020 – în plen, în toamnă. Acest vot va afecta și 
reforma politicii agricole europene. În septembrie, eurodeputații 

vo

Ziua mondială pentru asistență umanitară 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20130521FCS08720/html/Protec%C8%9Bia-datelor-p%C4%83str%C3%A2nd-confiden%C8%9Bialitatea-vie%C8%9Bii-private
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20130724STO17557/html/S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-la-PE-evenimente-dramatice-%C3%AEn-Egipt-%C8%99i-Siria-Rusia-amenin%C8%9B%C4%83-Ucraina
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20130710FCS17003/html/Ziua-mondial%C4%83-pentru-asisten%C8%9B%C4%83-umanitar%C4%83
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20130716STO17326/html/Ce-urmeaz%C4%83-priorit%C4%83%C8%9Bile-Parlamentului-%C3%AEn-a-doua-jum%C4%83tate-a-anului-2013


 

 

Ziua internațională a tineretului 
Noul Fond social european: pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor 

Aproximativ un tânăr din patru este șomer în UE (în unele țări doi din trei). Dep-
utaţii europeni au cerut mai multă atenție șomajului în rândul tinerilor în con-
textul în care Fondul social european va fi reînnoit pentru perioada 2014-2020. 
În aprilie, comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a susținut și 
extins propunerea pentru o inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor. 

După modificările făcute în comisie, inițiativa privind ocuparea forței de muncă 
în rândul tinerilor va viza tineri cu vârste între 15 și 30 de ani care nu lucrează, 
nu studiază și locuiesc în regiuni unde rata șomajului în rândul tinerilor 
depășește 20%. 

Scopul este de a demara așa-numita „garanție pentru tineri“. Obiectivul gar-
anției este de a oferi un loc de muncă, un stagiu sau formare profesională tineri-
lor care sunt șomeri de peste patru luni. 

Promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale 

Fondul social european este instrumentul prin care UE promovează ocuparea 
forței de muncă 100%, creșterea productivității și a calității muncii, o mai bună 

mobilitate a muncitorilor în UE, ameliorarea educației și a formării profesionale și promovarea incluziunii sociale. 

Pentru mai multe informații despre șomajul în rândul tinerilor europeni consultați infograficul nostru. 

Europa pentru cetățeni 
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Dimitris Droutsas: nu trebuie să diluăm standardele înalte din domeniul protecției datelor 

Supravegherea în masă a europenilor de către autoritățile americane a stârnit o furtună în relațiile transatlantice, în 
momentul începerii negocierilor pentru un acord de liber schimb UE-SUA. După scandalul Prism, recrearea unui 
nivel nou de cooperare între prieteni va fi dificil, cred eurodeputații. Am discutat în luna iulie despre acest lucru cu 
socialistul grec Dimitris Droutsas, raportor parlamentar responsabil cu procesarea transfrontalieră a datelor. 

Sunteți mulțumit de reacția SUA? Credeți că scandalul va pune în pericol acordul de liber schimb cu SUA? 

Știrile privind supravegherea au fost un șoc pentru Europa și opinia publică europeană. Europenii au dreptul nu nu-
mai la a fi protejați, ci și la a fi informați despre ce se întâmplă. Nu putem aștepta acest lucru de la guvern. De aceea 
este important rolul Parlamentului European. Am cerut o anchetă, care este acum în derulare. 

Acordul de liber schimb are o importanță majoră și UE s-a angajat în acest sens. Pe de altă parte, nu trebuie să sacri-
ficăm drepturile fundamentale ale cetățenilor. 

Personal, cred că publicul european trebuie să fie pregătit de știri și mai neplăcute. În funcție de cum evoluează lu-
crurile, vom decide dacă vor exista consecințe în ceea ce privește negocierile. 

Rapoartele din presă sugerează cu nu numai SUA sunt implicate în această supraveghere. Cât de importantă este 
implementarea regulilor în propria noastră curte? 

Cred că am ajuns la un standard înalt de protecție a datelor personale ale cetățenilor. Trebuie să facem tot posibilul 
pentru menținerea acestui nivel, chiar pentru creșterea standardelor. 

Dar nu suntem singuri pe lume, trebuie să lucrăm nu numai cu alte țări, ci și cu ideologii și abordări diferite 
ale protecției datelor. Cer Comisiei să nu permită diluarea standardelor noastre înalte. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20130708STO16804/html/Droutsas-s%C4%83-nu-dilu%C4%83m-standardele-%C3%AEnalte-din-domeniul-protec%C8%9Biei-datelor
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20130710FCS17001/4/html/Noul-Fond-social-european-pentru-combaterea-%C8%99omajului-%C3%AEn-r%C3%A2ndul-tinerilor


 

Agora cetatenilor organizata de Parlamentul European urmareste sa reuneasca tineri 
din toata Europa pentru a discuta pe tema provocarilor actuale de pe piata fortei de 
munca. Dezbaterea va avea loc la Bruxelles intre 6 si 8 noiembrie 2013. Participa si 
tu! 
 
Parlamentul European va invita la aceasta conferinta cate doi tineri din fiecare stat 

membru al UE – unul angajat si unul somer – pentru a-si impartasi experientele, a purta dezbateri cu alti tineri si 
a formula recomandari pentru politicienii europeni in vederea combaterii somajului din randul tinerilor.  
  
Pentru a participa trebuie: 
• sa ai intre 18 si 30 de ani si rezidenta intr-unul din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene 
• sa poti sa porti discutii in engleza, franceza, germana sau spaniola 

Vrei sa fii Ambasador Panda?  
 

Vrei sa fii Ambasador Panda? Vrei sa lucrezi pentru una dintre cele mai importante 
organizatii internationale care lupta pentru conservarea naturii? 
 
WWF-Romania iti ofera oportunitatea sa faci parte dintr-o echipa tanara si motivata 

de Ambasadori Panda, sa inveti, sa iti dezvolti si sa iti perfectionezi abilitatile de comunicare, relationare si sa 
castigi un salariu motivant, in functie de calitatea muncii pe care o vei depune. 
 
Vrei sa inveti tehnici de vanzari, persuasiune si negociere? Iti doresti sa poti aborda si discuta usor cu orice tip de 
persoana, sa iti poti sustine cu usurinta punctul de vedere? Iubesti natura, ai spirit de echipa si iti doresti sa te 
perfectionezi si sa inveti permanent? 

Competiții/Conferințe 
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Agora cetățenilor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor  

Burse DG Interpretare  

In fiecare an, DG Interpretare (cunoscut si ca Serviciul Comun de Interpretare si Conferinte al Comisiei Euro-
pene) ofera mai multe burse de studiu. 
 
Aceste burse sunt destinate studentilor la toate disciplinele, care au fost selectionati pentru a urma un stagiu de 
formare pentru interpretare-conferinte oferit de o universitate sau o institutie de invatamant superior recu-
noscuta ca atare. La terminarea acestor studii, diploma trebuie sa certifice aptitudinea de a profesa ca interpret 
in cadrul unor conferinte, folosind ambele modalitati de interpretare simultana si consecutiva. 
 
Candidatii trebuie:  

sa fie cetatean al unui stat membru UE sau a unui stat candidat (Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, 

https://opinio.secure.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_agora2013&lang=ro
http://www.eurodesk.ro/nou.php?i=734
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm


Programul Daphne III  12 sep 2013  

Burse DG Interpretare  16 sep 2013  

Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG 17 sep 2013  

Invatare pe tot parcursul vietii - COMENIUS  17 sep 2013  

 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie 18 sep 2013  

Decembrie Electric 2013 - Concurs de scurt-metraje 26 sep 2013  

Fondul Roberto Cimetta  30 sep 2013  

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)   30 sept 

2013 

Stagii de practica la Curtea de Justitie  30 sep 2013  

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European  30 sep 2013   

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)  30 sep 2013   

Premiile MEDEA  30 sep 2013   

Premiul european pentru jurnalism in domeniul sanatatii 30 sep 2013   

Waste-smART - concurs de creație  30 sep 2013   

  Activitati internationale de tineret desfasurate in 

cooperare cu Centrele Europene de Tineret 

1 oct 2013  

Surse de finanțare /
concursuri pentru 

următoarea perioadă. 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
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Centrul Europe Direct Nord-Est a participat la training-ul ”Modul de guvernanță economică euro-
peană” 

În perioada 26-30 august a avut loc la Colibița, jud. Bistrița, conferința „Modul de Guvernanță Eco-
nomică Europeană”.  în cadrul întâlnirii, au fost abordate teme precum originile si evoluția crizei 
economice,  măsuri de combatere specifice din strategia Europa 2020,  precum si obiectivele 
strategice ale alocării financiare 2014-2020. Această reuniune a tuturor centrelor Europe Direct din 
țară face parte din programul anual de formare adresat acestora, organizat de către Reprezentanța 
Comisiei Europene în România. 

 

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000109
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000177
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000069
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000031
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000050
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000435
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000227
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000192
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000180
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000152
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000020
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000456
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000445
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000579
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000229
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000229
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

