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Euro Știri 
 Schulz despre uniunea 

bancară: „Un sistem 

încet și ineficient costă 

mult” 

Uniunea bancară riscă să își 

rateze obiectivele propuse 

de miniștrii de finanțe 

săptămâna aceasta, a spus 

președintele Parlamentului 

European, Martin Schulz, 

avertizând pe 19 

decembrie șefii de state în 

deschiderea Consiliului 

European de la Bruxelles, 

care se concentrează pe 

economie și afaceri 

monetare. „Un sistem, cu 

cât este mai încet și mai 

ineficient, cu atât va costa 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Parlamentul European este adunarea 

dumneavoastră, singura instituţie a Uniunii Europene 

aleasă în mod direct.  

Parlamentul European este singurul organ al UE ales 

în mod direct şi una dintre cele mai mari adunări 

democratice la nivel mondial. Cei 766 de deputaţi 

reprezintă cele 500 de milioane de cetăţeni ai UE. Deputaţii sunt aleşi din cinci în cinci ani de 

către alegătorii din cele 28 de state membre. 

Doriţi să aflaţi cum este organizat Parlamentul? Odată ce sunt aleşi, deputaţii se organizează 

în funcşie de propriile afinităşi politice. Ei formează grupuri politice, pentru a-şi apăra mai 

bine poziţiile. În prezent, îşi desfăşoară activitatea şapte grupuri. 

Cea mai mare parte a activităţii de profunzime se desfăşoară în cadrul comisiilor specializate; 

acestea elaborează rapoarte, care, ulterior, sunt supuse la vot în plen. 

Regulamentul de procedură al Parlamentului oferă un cadru detaliat de desfăşurare a 

activităţii Parlamentului. Deoarece reprezintă toţi cetăţenii europeni, multilingvismul 

adunării a devenit una dintre cele mai importante caracteristici ale acesteia. Documentele 

parlamentare sunt publicate în toate limbile oficiale ale UE, iar fiecare deputat în Parlamentul 

European are dreptul de a lua cuvântul în limba oficială pe care o preferă. 

Daca doriți să faceți un tur virtual al PE, accesati urmatorul link: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/0025729351/Organizare-%C5%9Fi-

activitate.html. 

Cum funcţionează şedinţele plenare? 

Moment de vârf în activitatea Parlamentului European, şedinţele plenare reprezintă 

încununarea activităţii legislative efectuate în comisiile parlamentare şi în cadrul grupurilor 

politice. Şedinţele plenare reprezintă, de asemenea, cadrul în care reprezentanţii cetăţenilor 

Uniunii Europene - deputaţii europeni - participă la procesul decizional şi îşi exprimă punctul 

de vedere pe lângă Consiliu şi Comisie. 

O perioadă îndelungată de timp, Parlamentul European a jucat doar simplul rol de forum 

pentru dezbateri şi de organ consultativ.  

Din momentul în care a început alegerea sa prin vot universal direct şi datorită activităţii 

deputaţilor, acesta a ştiut să îşi sporească competenţele şi să dobândească rolul de 

colegislator, alături de Consiliu, în cazul a trei pătrimi din legislaţia comunitară. În prezent, 

plenul Parlamentului numără 766 de deputaţi din 28 de state membre ale Uniunii Europene, 

care dezbat în 24 de limbi. Deputaţii, funcţionarii, interpreţii şi traducătorii sunt supuşi unor 

reguli foarte precise, pentru a asigura desfăşurarea eficientă a şedinţelor plenare. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/0025729351/Organizare-%C5%9Fi-activitate.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/0025729351/Organizare-%C5%9Fi-activitate.html
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mai mult”, a spus 

dumnealui. 

http://www.europarl.euro

pa.eu/news/ro/news-

room/content/20131219ST

O31402/html/Schulz-

despre-uniunea-

bancar%C4%83-

%E2%80%9EUn-sistem-

%C3%AEncet-%C8%99i-

ineficient-cost%C4%83-

mult%E2%80%9D 

 Siria: „Criza are față de 

copil” 

O generație de copii sirieni 

este în pericol, fapt ce 

afectează șansele de 

redresare a țării după 

conflict, au spus experții 

deputaților europeni. Pe 18 

decembrie, comisiile pentru 

afaceri externe și 

dezvoltare au organizat o 

dezbatere privind ajutarea 

victimelor în conflictul din 

Siria, în special a copiilor. 

„Adevăratul pericol este că 

o generație de copii sirieni 

vor fi pierduți din cauza urii 

și deznădejdii”, a spus 

Anthony Lake, director 

executiv UNICEF. 

 Un nou premiu aduce 

în centrul atenției 

biodiversitatea 

Europei 

Comisia Europeană a lansat 

premiul Natura 2000, 

premiu ce recunoaște 

excelența în ceea ce 

privește cele mai bune 

practici în domeniul 

Alegerile Europene din 2014 

Alegerile europene din 2014: acum este diferit 

Alegerile europene din mai 2014 vor oferi alegătorilor șansa de a 

influența viitoarea orientare politică a Uniunii Europene atunci când 

îi vor vota pe cei 751 de deputați în Parlamentul European, care le 

vor reprezenta interesele în următorii cinci ani. 

Când au loc alegerile? 

Fiecare stat membru are propriile legi electorale și fiecare decide data la care cetățenii săi se 

vor prezenta la vot, în timpul perioadei de patru zile dedicate alegerilor, respectiv 22 - 25 mai 

2014. Alegătorii români se vor prezenta la urne la data de 25 mai pentru a-i alege pe cei 32 

de deputați români în Parlamentul European. Rezultatele din toate cele 28 de state membre 

vor fi anunțate în seara zilei de duminică, 25 mai. 

Câți deputați vor fi aleși? 

De la aderarea Croației la Uniunea Europeană, în iulie 2013, Parlamentul European numără 

766 de deputați. Cu toate acestea, numărul deputaților a fost redus la 751 pentru alegerile 

din 2014 și va rămâne constant în viitor. Acești deputați vor reprezenta peste 500 de milioane 

de cetățeni din 28 de state membre. Locurile în Parlament sunt repartizate între diferitele 

state, în temeiul tratatelor UE, pe baza principiului „proporționalității degresive”. Cu alte 

cuvinte, statele cu o populație mai numeroasă au mai multe locuri decât statele mai mici, dar 

statelor mai mici le revin mai multe locuri decât ar rezulta dintr-un calcul strict proporțional. 

De ce sunt diferite aceste alegeri? 

Uniunea Europeană face eforturi pentru a depăși criza economică, iar liderii UE reflectează 

asupra direcției care ar trebui urmate în viitor. Prin urmare, acestea sunt cele mai importante 

alegeri europene de până acum. 

Ele le vor permite alegătorilor să evalueze eforturile depuse de liderii UE pentru a face față 

crizei din zona euro și să își exprime opiniile în ceea ce privește planurile care vizează o mai 

strânsă integrare economică și politică. Mai mult decât atât, acestea vor fi primele alegeri 

desfășurate după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009, care a conferit o 

serie de noi competențe Parlamentului European. 

O noutate majoră introdusă de tratat este că, pentru prima dată, nominalizarea de către 

statele membre a președintelui Comisiei Europene care îi va succeda în funcție lui José 

Manuel Barroso, în toamna anului 2014, va trebui să țină seama de rezultatul alegerilor 

europene. Candidatul la această funcție va trebui aprobat de noul Parlament: în conformitate 

cu tratatul, Parlamentul „alege” președintele Comisiei. Prin urmare, alegătorii au acum un 

cuvânt greu de spus în privința candidatului care va prelua cârma Uniunii Europene. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131219STO31402/html/Schulz-despre-uniunea-bancar%C4%83-%E2%80%9EUn-sistem-%C3%AEncet-%C8%99i-ineficient-cost%C4%83-mult%E2%80%9D
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conservării patrimoniului 

natural al Europei. Dacă 

participați la activități 

legate de Natura 2000, 

aveți acum șansa de a vă 

afirma. Natura 2000 este o 

rețea de zone protejate 

foarte valoroase din 

punctul de vedere al 

biodiversității, 

reprezentând aproximativ 

20% din teritoriul UE. 

Acesta din urmă este 

deosebit de bogat în floră și 

faună, de la pădurile de fag 

din zonele muntoase ale 

Republicii Cehe la broaștele 

țestoase din luncile Poloniei 

și la delfinii din largul 

coastelor Spaniei. Pe lângă 

faptul că asigură protecția 

patrimoniului natural, 

această rețea oferă 

numeroase avantaje sociale 

și economice. 

http://ec.europa.eu/roman

ia/news/19122013_premiu

__natura_2000_biodiversit

ate_ro.htm 

 Calitatea 

necorespunzătoare a 

aerului este principala 

cauză de mediu a 

deceselor premature în 

UE, bilanțul victimelor 

sale fiind mai grav 

decât în cazul 

accidentelor rutiere.  

Ea duce la apariția astmului 

sau a unor probleme 

respiratorii, afectând astfel 

și calitatea vieții. Comisia 

reacționează la această 

De asemenea, noua majoritate politică rezultată în urma alegerilor va elabora legislația 

europeană în următorii cinci ani în domenii cum ar fi piața unică sau libertățile cetățenești. 

Parlamentul, singura instituție a Uniunii ai cărei membri sunt aleși prin vot direct, reprezintă 

un pivot al sistemului decizional al Uniunii și se află pe picior de egalitate cu guvernele 

naționale în ceea ce privește aproape toată legislația UE. 

 

Tratatul de la Lisabona 

La 1 decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, încheind astfel mai mulţi ani 

de negocieri pe tema aspectelor instituţionale. 

Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le 

înlocui) şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a 

face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. 

1. O Europă mai democratică şi mai transparentă, în care Parlamentul European şi 
parlamentele naţionale se bucură de un rol consolidat, în care cetăţenii au mai multe 
şanse de a fi ascultaţi şi care defineşte mai clar ce este de făcut la nivel european şi 
naţional şi de către cine. 

 Un rol consolidat pentru Parlamentul European: ales direct de către cetăţenii Uniunii 
Europene, acesta are noi atribuţii majore privind legislaţia, bugetul Uniunii Europene şi 
acordurile internaţionale. Prin faptul că se recurge mai des la procedura de codecizie în 
cadrul elaborării politicilor europene, Parlamentul European se află pe o poziţie de 

http://ec.europa.eu/romania/news/19122013_premiu__natura_2000_biodiversitate_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19122013_premiu__natura_2000_biodiversitate_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19122013_premiu__natura_2000_biodiversitate_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19122013_premiu__natura_2000_biodiversitate_ro.htm
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situație adoptând noi 

măsuri de reducere a 

poluării atmosferice. Prin 

pachetul de măsuri pentru 

un aer curat se actualizează 

legislația existentă și se 

reduc într-o și mai mare 

măsură emisiile nocive 

specifice industriei, 

traficului, centralelor 

energetice și agriculturii, în 

vederea diminuării 

impactului acestora asupra 

sănătății umane și a 

mediului.  

http://ec.europa.eu/roman

ia/news/18122013_pachet

_masuri_aer_mai_curat_in

_europa_ro.htm 

 Drepturile pasagerilor 

care călătoresc cu 

avionul 

Călătoriile de Crăciun și 

Anul Nou pot fi dificile. 

Avioanele sunt pline, 

prețurile biletelor 

exorbitante și vremea 

descurajatoare. Dacă se 

adaugă și întârzierea 

zborului, este bine să știți 

care vă sunt drepturile. 

Comisia pentru transport a 

votat marți asupra 

consolidării acestor 

drepturi. 

 Ghidul Erasmus+ a fost 

publicat, fondurile 

disponibile în 2014 

fiind în valoare de 1,8 

miliarde euro 

Organizațiile care doresc să 

solicite finanțare în 2014 în 

egalitate cu Consiliul (care reprezintă statele membre) în ceea ce priveşte adoptarea celei 
mai mari părţi a legislaţiei Uniunii Europene. 

 O mai mare implicare a parlamentelor naţionale: parlamentele naţionale pot participa 
într-o măsură mai mare la activităţile Uniunii Europene, în special datorită unui nou 
mecanism care le permite să se asigure că aceasta intervine numai atunci când se pot 
obţine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul subsidiarităţii). Alături de rolul 
consolidat al Parlamentului European, implicarea parlamentelor naţionale conduce la 
consolidarea caracterului democratic şi la creşterea legitimităţii acţiunilor Uniunii. 

 O voce mai puternică pentru cetăţeni: datorită iniţiativei cetăţenilor, un milion de 
cetăţeni din diferite state membre pot cere Comisiei să prezinte noi propuneri politice. 

 Cine şi ce face: relaţia dintre statele membre şi Uniunea Europeană este mai clară, odată 
cu repartizarea competenţelor. 

 Retragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoaşte explicit, pentru prima dată, 
posibilitatea ca un stat membru să se retragă din Uniune. 

2. O Europă mai eficientă, cu metode de lucru şi reguli de vot simplificate, cu instituţii 
eficiente şi moderne pentru o Uniune Europeană cu 27 de membri, capabilă să acţioneze 
mai bine în domenii de prioritate majoră. 

 Un proces decizional eficient: votul cu majoritate calificată din Consiliu este extins la noi 
domenii politice, astfel încât procesul decizional să se desfăşoare mai rapid şi mai 
eficient. Începând din 2014, calcularea majorităţii calificate se va baza pe sistemul dublei 
majorităţi, a statelor membre şi a populaţiei, reflectând astfel dubla legitimitate a 
Uniunii. Dubla majoritate se obţine atunci când o decizie este luată prin votul a 55% din 
statele membre, reprezentând cel puţin 65% din populaţia Uniunii. 

 Un cadru instituţional mai stabil şi mai eficient: Tratatul de la Lisabona creează funcţia de 
preşedinte al Consiliului European (ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate), 
introduce o legătură directă între alegerea preşedintelui Comisiei şi rezultatele alegerilor 
europene, prevede noi dispoziţii referitoare la viitoarea structură a Parlamentului 
European şi include reguli clare privind cooperarea consolidată şi dispoziţiile financiare. 

 O viaţă mai bună pentru europeni: Tratatul de la Lisabona ameliorează capacitatea UE de 
a acţiona în diverse domenii de prioritate majoră pentru Uniunea de azi şi pentru 
cetăţenii săi - precum libertatea, securitatea şi justiţia (combaterea terorismului sau lupta 
împotriva criminalităţii). Într-o anumită măsură, Tratatul se referă şi la alte domenii, 
printre care politica energetică, sănătatea publică, schimbările climatice, serviciile de 
interes general, cercetare, spaţiu, coeziune teritorială, politică comercială, ajutor 
umanitar, sport, turism şi cooperare administrativă. 

3. O Europă a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei, care promovează 
valorile Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale în dreptul primar european, 
prevede noi mecanisme de solidaritate şi asigură o mai bună protecţie a cetăţenilor 
europeni. 

 Valori democratice: Tratatul de la Lisabona specifică şi consolidează valorile şi obiectivele 
care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite să servească drept punct de referinţă 
pentru cetăţenii europeni şi să arate ce anume are de oferit Europa partenerilor săi din 
întreaga lume. 

 Drepturile cetăţenilor şi Carta drepturilor fundamentale: Tratatul de la Lisabona menţine 
drepturile existente şi introduce altele noi. În mod special, garantează libertăţile şi 
principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale şi conferă dispoziţiilor acesteia forţă 
juridică obligatorie. Se referă la drepturi civile, politice, economice şi sociale. 

 Libertate pentru cetăţenii europeni: Tratatul de la Lisabona menţine şi consolidează cele 
„patru libertăţi”, precum şi libertatea politică, economică şi socială a cetăţenilor 
europeni. 

 Solidaritate între statele membre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul că Uniunea şi 
statele membre acţionează împreună în spirit de solidaritate în cazul în care un stat 

http://ec.europa.eu/romania/news/18122013_pachet_masuri_aer_mai_curat_in_europa_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/18122013_pachet_masuri_aer_mai_curat_in_europa_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/18122013_pachet_masuri_aer_mai_curat_in_europa_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/18122013_pachet_masuri_aer_mai_curat_in_europa_ro.htm
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cadrul Erasmus+, noul 

program al Uniunii 

Europene pentru educație, 

formare profesională, 

tineret și sport, pot începe 

pregătirea cererilor lor de 

grant începând de joi, 12 

decembrie. 

http://ec.europa.eu/roman

ia/news/12122013_erasmu

s_plus_fonduri_disponibile

_2014_ro.htm 

 S-a adoptat primul 

instrument juridic al UE 

pentru integrarea 

romilor 

Toate cele 28 de state 

membre ale Uniunii 

Europene s-au angajat să 

pună în aplicare un set de 

recomandări propuse de 

Comisia Europeană pentru 

a intensifica integrarea 

economică și socială a 

comunităților de romi. 

Recomandarea Consiliului a 

fost adoptată în 

unanimitate de miniștrii 

reuniți în cadrul Consiliului 

la mai puțin de șase luni de 

la prezentarea propunerii 

de către Comisie 

(IP/13/607, MEMO/13/610

). Prin adoptarea acestei 

recomandări, care este 

primul instrument juridic 

adoptat vreodată de UE 

pentru integrarea romilor, 

statele membre se 

angajează să ia măsuri 

specifice pentru a reduce 

membru este ţinta unui atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate 
de om. De asemenea, se subliniază solidaritatea în domeniul energiei. 

 Mai multă siguranţă pentru toţi: Uniunea beneficiază de o capacitate extinsă de acţiune 
în materie de libertate, securitate şi justiţie, ceea ce aduce avantaje directe în ceea ce 
priveşte capacitatea sa de a lupta împotriva criminalităţii şi terorismului. Noile prevederi 
în materie de protecţie civilă, ajutor umanitar şi sănătate publică au, de asemenea, 
obiectivul de a întări capacitatea Uniunii de a răspunde la ameninţările la adresa 
securităţii cetăţenilor europeni. 

4. Europa ca actor pe scena internaţională – instrumentele de politică externă de care 
dispune Europa sunt regrupate atât în ceea ce priveşte elaborarea, cât şi adoptarea noilor 
politici. Tratatul de la Lisabona oferă Europei o voce mai clară în relaţiile cu partenerii săi 
din întreaga lume. De asemenea, utilizează forţa dobândită de Europa în domeniul 
economic, umanitar, politic şi diplomatic pentru a promova interesele şi valorile 
europene pe plan mondial, respectând, în acelaşi timp, interesele specifice ale statelor 
membre în domeniul afacerilor externe. 

 Numirea unui Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate, care este şi unul din vicepreşedinţii Comisiei, va creşte impactul, coerenţa şi 
vizibilitatea acţiunii externe a UE. 

 Noul Serviciu european pentru acţiune externă va oferi Înaltului Reprezentant sprijinul 
necesar. 

 Uniunea are o personalitate juridică unică, ceea ce îi întăreşte puterea de negociere, 
determinând-o să fie mai eficientă pe plan mondial şi un partener mai vizibil pentru ţările 
terţe şi organizaţiile internaţionale. 

 Evoluţia politicii europene de securitate şi apărare se va realiza păstrând unele modalităţi 
decizionale specifice, facilitându-se totodată o cooperare consolidată în cadrul unui grup 
mai mic de state membre. 

 

 

Centrul Europe Direct Craiova și 

Alegerile Europene din 2014 

În luna noiembrie 2013, Centrul Europe Direct Craiova a promovat Alegerile Europene din 

2014  în cadrul unei serii de patru întâlniri cu tinerii votanți. Obiectivul principal al acestor 

evenimente a fost acela de a conștientiza importanța democrației participative în rândul 

cetățenilor la nivel local, în concordanță, bineînțeles, cu prioritățile Uniunii Europene și 

totodată ale Parlamentului European. 

Subiectul central a fost rolul cetățeanului în procesul de elaborare a politicilor europene, 

participarea la vot cu scopul de a promova alegerile europarlamentare din 2014 și de a urmări 

înțelegerea importanței exprimării votului în rândul tinerilor și participarea acestora într-un 

număr cât mai mare la scrutinul European. 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/12122013_erasmus_plus_fonduri_disponibile_2014_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122013_erasmus_plus_fonduri_disponibile_2014_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122013_erasmus_plus_fonduri_disponibile_2014_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122013_erasmus_plus_fonduri_disponibile_2014_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-607_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-610_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-610_en.htm
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decalajele dintre romi și 

restul populației.  

http://ec.europa.eu/roman

ia/news/09122013_instru

ment_juridic_ue_pentru_in

tegrarea_romilor_ro.htm 

 Încadrarea în muncă a 

tinerilor: Comisia 

propune standarde 

pentru îmbunătățirea 

calității stagiilor 

Comisia Europeană a 

propus miercuri, 4 

decembrie, orientări care să 

le permită stagiarilor să 

dobândească o experiență 

de muncă de înaltă calitate, 

în condiții sigure și 

echitabile și care să le 

crească șansele de a găsi un 

loc de muncă de bună 

calitate. Scopul Propunerii 

de Recomandare a 

Consiliului privind un cadru 

de calitate pentru stagii va 

solicita în special statelor 

membre să se asigure că 

legislația sau practicile 

naționale respectă 

principiile enunțate în 

orientări și să își adapteze 

legislația acolo unde este 

necesar. Stagiile sunt un 

element cheie al 

inițiativei Garanția pentru 

tineret propuse de Comisia 

Europeană în decembrie 

2012 și adoptate de 

Consiliul de Miniștri al UE în 

aprilie 2013. Actualmente, 

unul din trei stagii nu 

corespunde standardelor în 

 

Din cadrul grupului țintă au 

facut parte în primul rând 

elevii școlilor partenere, dar 

și profesori sau părinți 

interesați să interacționeze 

cu persoanele delegate ale 

Centrului Europe Direct. La 

aceste dezbateri au 

participat un număr de 130 

de elevi din 4 școli din 

județul Dolj, care si-au arătat 

interesul pentru o 

participare activă în alegerea reprezentanților români în Parlamentul European.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/09122013_instrument_juridic_ue_pentru_integrarea_romilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09122013_instrument_juridic_ue_pentru_integrarea_romilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09122013_instrument_juridic_ue_pentru_integrarea_romilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09122013_instrument_juridic_ue_pentru_integrarea_romilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
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ceea ce privește condițiile 

de muncă sau conținu 

http://ec.europa.eu/roman

ia/news/04122013_incadra

rea_in_munca_a_tinerilor_

ro.htm 

 Declarația comisarului 

european Dacian 

Cioloș cu ocazia 

parafării Acordului de 

Asociere între 

Republica Moldova și 

Uniunea Europeană 

„Parafarea Acordului de 

Asociere cu Uniunea 

Europeană este un pas 

hotărât pe care Republica 

Moldova îl face pe drumul 

ei european. Este un 

moment cu adevărat 

istoric, care marchează 

începutul unei reintegrări 

politice mult așteptate în 

familia europeană, cu 

efecte benefice concrete 

pentru cetățenii Republicii 

Moldova, dar și pentru 

mediul de afaceri.  

http://ec.europa.eu/roman

ia/news/30112013_declara

tie_ciolos_acord_asociere_

ue_moldova_ro.htm 

 Bucate românești la 

Comisia Europeană 

La sediul Comisiei Europene 

din Bruxelles, în clădirea 

Berlaymont, pe 28 

noiembrie va mirosi a 

sărmăluțe și plăcinte și se va 

asculta muzică românească. 

Cele mai frumoase piețe de Crăciun din 

Europa 

In apropierea Sarbatorilor de iarna, pietele traditionale de Craciun sunt adevarate puncte de 

atractie in marile orase europene. Astfel de locuri se intrec in decoratiuni, suveniruri si in 

delicii culinare, fiind vizitate de numerosi turisti. 

Pietele de Craciun au o traditie seculara. Primul document care atesta prezenta lor dateaza 

din 1434, evocand piata din Dresda (Striezelmarkt), anunta metronews.fr. 

Insa originea pietelor de Craciun este plasata in secolul al XIV-lea, in Germania. Aici, erau 

cunoscute sub numele de "pietele Sfantului Nicolae". In secolul al XVI-lea, in timpul Reformei, 

pietele de Craciun au fost rebotezate, fiind cunoscute sub numele Christkindlemarkt (Pietele 

Pruncului Iisus). In aceeasi perioada, astfel de piete au aparut si in alte zone europene, de 

pilda in Strasbourg, in 1570. Traditia devine populara in anii 1990, in intreaga Europa. 

Goteborg, Suedia 

Inca din 15 noiembrie, parcul de atractii din 

Liseberg si-a redeschis portile, cu cei 700 de 

arbori plini de luminite si cu cladirile acoperite 

cu 5 milioane de beculete. Cu acest decor de 

poveste isi intampina vizitatorii cea mai mare 

piata de Craciun din Scandinavia. In cele peste 

80 de standuri de aici se pot cumpara obiecte 

de arta si de artizanat traditionale, mai ales 

cele specifice populatiei Sami (Laponia 

suedeza), produse gastronomice locale 

(hering marinat, carne afumata de ren si de 

elan), prajituri cu migdale si vin cu 

condimente. Din program fac parte si plimbarile cu sania trasa de reni si spectacolele de 

Craciun inspirate din anii 30-40. 

Viena, Austria 

In Viena se organizeaza anual zeci de 

piete de Craciun, in cele mai 

frumoase locuri din oras. Cel mai 

important dintre ele este Christkindl, 

care aminteste de adevaratul spirit 

religios al Craciunului, mai putin de 

cel comercial. 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/04122013_incadrarea_in_munca_a_tinerilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04122013_incadrarea_in_munca_a_tinerilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04122013_incadrarea_in_munca_a_tinerilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04122013_incadrarea_in_munca_a_tinerilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/30112013_declaratie_ciolos_acord_asociere_ue_moldova_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/30112013_declaratie_ciolos_acord_asociere_ue_moldova_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/30112013_declaratie_ciolos_acord_asociere_ue_moldova_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/30112013_declaratie_ciolos_acord_asociere_ue_moldova_ro.htm
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http://ec.europa.eu/roman

ia/news/27112013_bucate

_romanesti_la_comisia_eu

ropeana_ro.htm 

 Comisarul Reding 

critică din nou 

România 

Comisarul european pentru 

Justiţie, Viviane Reding, a 

menţionat din nou România 

printre ţările membre în 

care statul de drept este 

încălcat. 

http://dilemaveche.ro/sect

iune/ce-lume-

traim/articol/comisarul-

reding-critica-nou-romania 

 

Dresda, Germania 

Piata de Craciun din Dresda este cea mai veche din Germania. In cele peste 250 de standuri 

se gasesc produse traditionale autentice, spre deosebire de cele din alte locuri de acest gen. 

In piata Munzgasse are loc celebrul Stollenfest, in a doua duminica din decembrie, unde se 

vand renumitele dulciuri locale. 

Bruxelles, Belgia 

In cele aproape 240 de standuri 

din lemn din piata de Craciun din 

Bruxelles sunt reprezentate 

numeroase tari europene. Aici 

sunt expuse diverse obiecte 

artizanale tipice si decoratiuni 

de Craciun specifice fiecarei 

culturi europene. Principala 

atractie este mancarea 

traditionala belgiana, printre 

care cunoscutele vafe. 

Munchen, Germania 

In Munchen exista numeroase piete de Craciun, insa cea mai vizitata este cea din inima 

orasului. In standurile de aici, vizitatorii pot gusta din apreciatele specialitati germane: 

carnatii bavarezi (Weisswurst), vinul cald (Glunwein), turta dulce si castanele coapte. 

Copenhaga, Danemarca 

Piata de Craciun din Copenhaga isi asteapta vizitatorii cu sute de brazi si cu mii de luminite. 

Una dintre principalele atractii este lacul inghetat, transformat in patinoar. Atmosfera 

de sarbatoare, produse culinare traditionale si obiecte artizanale - toate fac parte din peisaj. 

Nu treceti pe aici fara sa incercati vinul fiert condimentat (glogg) si gogosile cu mere. 

Strasbourg, Franta 

Piata de Craciun din Strasbourg are origini stravechi, care dateaza din anul 1570, cunoscut 

sub numele Christkindelsmarik. De atunci, s-a perpetuat traditia alsaciana autentica, 

generoasa si calda. Piata de Craciun din Strasbourg este si una dintre cele mai mari din 

Europa, cu 300 de standuri dispuse in 11 locuri din centrul orasului. Aici se pot gasi 

decoratiuni traditionale alsaciene, produse alimentare si de artizanat. 

http://ec.europa.eu/romania/news/27112013_bucate_romanesti_la_comisia_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/27112013_bucate_romanesti_la_comisia_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/27112013_bucate_romanesti_la_comisia_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/27112013_bucate_romanesti_la_comisia_europeana_ro.htm
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/comisarul-reding-critica-nou-romania
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/comisarul-reding-critica-nou-romania
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/comisarul-reding-critica-nou-romania
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/comisarul-reding-critica-nou-romania
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Praga, Cehia 

In Praga se organizeaza in fiecare an 

numeroase targuri de Craciun. Cel mai mare 

este cel din centrul orasului, unde, in jurul 

unui urias brad, sunt dispuse numeroase 

standuri colorate. De aici, turistii pot 

cumpara bijuterii lucrate manual, cristale, 

jucarii traditionale din lemn si multe altele. 

Celebrul vin din miere (medovina) este una 

dintre atractiile locale.  

 

Publicația ediției 

All u need is space 

Spaţiul nu este doar un prilej de călătorii pline 

de aventuri pentru oameni și roboţi. Nu 

înseamnă nici studiul astronomiei sau al 

astrofizicii. Te poate ţine însă cu picioarele pe 

pământ! Comisia Europeană, Agenţia 

Spaţială Europeană și alte organisme 

naţionale, realizează din ce în ce m ai multe 

aplicaţii spaţiale, utile pentru viaţa noastră de 

z i cu z i. De altfel, vei găsi multe exemple în 

această revistă, care îţi spune povestea unei 

zile „normale” din viaţa Elenei, a familiei și a 

prietenilor ei. Călătorie plăcută alături de 

Elena! 
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Centrul Europe Direct Craiova  

Site: www.europedirect.mpe.ro  
Facebook: facebook.com/edcraiova  
E-mail:europedirect_craiova@mpe.ro  
Adresa: Craiova, Strada Olteț, nr. 10  
Tefefon: 0251 410 171  
Fax: 0351 176 825  
Program de lucru cu publicul:  
Luni- Vineri : 10:00 – 16:00  

 


