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Unii dintre comisarii desemnaţi au fost mai relaxaţi decât alţii înaintea audierilor din 
Parlamentul European, care au avut loc între 11 şi 19 ianuarie. Mai ales candidata din 
partea Bulgariei, Rumiana Jeleva, a trebuit sa îi convingă pe europarlamentari că este 
compatibilă cu demnitatea de comisar. Alţi câţiva candidaţi din Estul Europei  au fost 
priviţi cu suspiciune pentru că au făcut parte din partidele comuniste din ţările lor.  
 
Luni 11 ianuarie, deputaţii europeni au deschis maratonul audierilor comisarilor 
desemnaţi. Candidaţii au fost audiaţi timp de şapte zile, urmând ca în 26 ianuarie 
Parlamentul European (PE) să aprobe sau să respingă noua Comisie. 
 
Cei 26 de comisari desemnaţi au fost audiaţi de-a lungul unui maraton de şapte zile, 
fiecare audiere durând trei ore. Deşi nu poate respinge individual candidaţi, PE poate 
face presiuni pentru înlocuirea unora dintre ei. În 2004, pe baza audierilor, 
Parlamentul a cerut înlocuirea a doi candidaţi şi modificarea portofoliului pentru un al 
treilea candidat. 
 
Catherine Ashton, noul Înalt Reprezentant pentru politică externă este și vice-
preşedinte al Comisiei Europene. Ea a trebuit să treacă, de asemenea, de sesiunea de 
întrebări şi răspunsuri cu deputaţii europeni. Audierea sa a avut loc luni, 11 ianuarie, 
la ora 13. Dacian Cioloş a fost audiat de Comisia pentru agricultură a Parlamentului 
European vineri, 15 ianuarie, între orele 9-12. 
 
Audierile s-au concentrat mai mult pe politici şi mai puţin pe personalitatea fiecărui 
candidat, cu toate că unii au fost nevoiți să aducă clarificări în legătură cu trecutul lor 
sau cu conflictele de interese în care ar fi implicaţi. 
 
Audierile au fost deschise publicului şi au fost difuzate în direct în cele 22 de limbi 
oficiale. În general, candidaţii sunt personalităţi bine cunoscute la nivel naţional: 16 
foşti miniştri, dintre care 2 foşti premieri. 
 
Parlamentul European va deschide discuţii pe Facebook pentru a oferi ocazia de a 
discuta şi a exprima punctul de vedere în ceea ce priveşte noii comisari. 
 
În premieră, europarlamentarii de centru-stânga au invitat publicul să trimită întrebări 
comisarilor desemnaţi. Vicepreşedintele grupului Socialiştilor şi Democraţilor, Hannes 
Swoboda, a indicat că grupul său vrea să se asigure că numai "cei mai buni candidaţi 
posibili" sunt numiţi pentru mandatul de cinci ani. 
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Pentru militanţii din domeniul drepturilor omului din Rusia, trecerea în noul an nu a fost un moment de 
bucurie. Pe 31 decembrie poliţia din Moscova a arestat peste 50 de oameni pe când aceştia încercau să se 
bucure de libertatea cuvântului şi cea a adunărilor, garantate de Constituţia rusă. Printre cei arestaţi s-a aflat şi 
Ludmila Alexeieva, laureată a Premiului Saharov în 2009 pentru libertatea de gândire. 
 
La 31 decembrie 2009, peste 50 de oameni au fost arestaţi întrucât au încercat să organizeze o întâlnire neautorizată 
în Piaţa Triumfală din Moscova. 
 
Preşedintele Jerzy Buzek a declarat că este „extrem de dezamăgit şi uimit" de acţiunea poliţiei, pe care o consideră 
nepotrivită. „Într-o ţară democrată, oamenii ar trebuie să aibă dreptul să organizeze adunări de protest, chiar şi 
împotriva guvernului şi autorităţilor naţionale. Libertatea de opinie şi expresie stă la baza drepturilor omului", a 
adăugat preşedintele Parlamentului European. 
 
După ce a fost eliberată, Ludmila Alexeieva, în vârstă de 82 de ani, a subliniat pe blogul personal că acţiunea poliţiei 
a încălcat articolul 31 din Constituţia rusă şi a cerut autorităţilor să recunoască în mod oficial şi să îşi ceară scuze 
pentru greşeala comisă.  
 

Laureata Premiului Saharov din 2009, arestată la Moscova  
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Vânătoare de comunişti? 
Hannes Swoboda s-a aşteptat şi la atacuri din partea dreptei, pe tema "trecutului comunist" al unora dintre 
candidaţi: slovacul Maroš Šefcovic, cehul Štefan Füle şi estonianul Siim Kallas. Kallas, care a făcut parte şi din prima 
Comisie Barroso, este singurul care şi-a trecut în CV faptul că a făcut parte din Partidul Comunist al URSS între 1972 
şi 1990.  
 
Însuşi Barroso a fost activist maoist în Portugalia natală, în tinereţe. Acest lucru nu e însă menţionat în biografia lui 
oficială.  
 
Comisarul desemnat din partea Ungariei, László Andor, se pare că nu a fost membru al Partidului Comunist dar 
formaţiunea de centru-dreapta Fidesz îl acuză de orientări „neo-marxiste".  
 
Swoboda a declarat că „audierile nu trebuie transformate într-un circ de câţiva politicieni de dreapta obsedaţi de 
teama ridicolă că noua Comisie va fi plină de comunişti nedeclaraţi." 
 
Schimbare de atitudine 
Partidul Popularilor Europeni (de centru-dreapta), cel mai mare grup din Parlamentul European, anunţase că îi va 
împiedica pe foştii comunişti să ajungă în executivul Uniunii Europene. Acum însă, popularii par mai puţin interesaţi 
să îi atace pe comisarii desemnaţi pe această temă. 
 
„Considerăm că audierile ar trebui să se desfăşoare într-un spirit politic şi fără atacuri personale", a spus purtătorul 
de cuvânt al PPE, Antoine Ripoll, pentru EurActiv, adăugând că grupul său se opune oricărui tip de „vânătoare de 
vrăjitoare". Ripoll a declarat că aceasta nu este o schimbare faţă de precedenta politică a PPE, pentru că intenţia 
fusese de a-i împiedica pe foştii activişti marcanţi de partid, care au participat la acte extremiste, să acceadă la 
poziţii de top în UE. El a insistat că nu s-a intenţionat niciodată blocarea celor care au fost comunişti în trecut. 
 
Purtătorul de cuvânt a respins şi sugestiile potrivit cărora schimbarea bruscă de atitudine a popularilor ar putea fi 
explicată prin poziţia în partid a Rumianei Jeleva, comisarul desemnat de Bulgaria. Jeleva era controversată, ca 
urmare a informaţiilor ce îl legau pe soțul ei de un grup de afaceri dubios din Bulgaria, conectat şi cu Rusia. 
 
În urma acestor controverse, Bulgaria a retras candidatura comisarului european Rumiana Jeleva, decizând să o 
înlocuiască pe aceasta cu Kristalina Georgieva, vicepreședinte al Băncii Mondiale. 
 



  

 

În ultima zi a fiecărei luni, Alexeieva militează pentru libertatea de adunare, un drept prevăzut în Constituţia rusă. 
Aceasta a promis, de asemenea, ajutor legal din partea apărătorilor drepturilor omului pentru toţi cei care au fost 
arestaţi pe 31 decembrie. Următoarea demonstraţie va avea loc pe 31 ianuarie. 
 
Sursa: www.europarl.europa.eu  
 

Deputaţii europeni încurajează voluntariatul  

La sfârşitul lunii noiembrie 2009, cu câteva zile înaintea Zilei Internaţionale a 
Voluntariatului (5 decembrie), Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în 
care se menționează că „fiecărei persoane ar trebui să i se permită să 
efectueze activităţi de voluntariat“. În contextul propunerii anului 2011 ca An 
European al Activităţilor de Voluntariat ce promovează cetăţenia activă, deputaţii europeni au cerut un sprijin 
european de 10 milioane de euro pentru voluntariat la nivel european, naţional şi regional. 
Propunerea iniţială a Comisiei era de 6 milioane de euro, însă Consiliul, care are ultimul cuvânt asupra acestui 
domeniu, a arătat că ar putea aproba 8 milioane de euro ca sprijin pentru voluntariat. 
 
Beneficii pentru societate 
 
În raportul lui Marco Scurria, Grupul Partidului Popular European - Creştin Democrat, Italia, adoptat de 
Parlamentul European pe 26 noiembrie, termenul de „activităţi de voluntariat” este definit ca „toate formele de 
activitate de voluntariat, fie aceasta formală, informală sau legată de formarea profesională, pe care o persoană o 
exercită de bună voie, la libera alegere, dând urmare propriilor motivaţii şi care nu urmăreşte un scop lucrativ“. 
„Activităţile respective aduc beneficii voluntarului, comunităţilor şi societăţii în ansamblul ei“, se mai spune în 
raport. 
 
Conform raportorului Scurria, voluntariatul transformă în acţiune valorile europene precum solidaritatea şi 
nediscriminarea, ajută la dezvoltarea deprinderilor profesionale şi sociale şi combate excluderea socială. 
Solicitanţii de azil, refugiaţii şi imigranţii aflaţi în şedere legală ar trebui să joace un rol în activităţile de 
voluntariat, în special în cazul în care aceştia nu pot ocupa un loc de muncă. 
 
„Voluntariatul este important pentru afirmarea capacităţii umane de a dărui“ 
 
Deputatul european Mario Mauro, Grupul Partidului Popular European - Creştin Democrat, Italia, a definit 
voluntariatul ca un „mixer al democraţiei“. „În ţările fără democraţie, voluntariatul este interzis. În primul rând, 
voluntariatul este important pentru afirmarea capacităţii umane de a dărui, de a afirma un ideal mai important 
decât propriile interese“, a menționat domnul Mauro, care s-a implicat personal în activităţi de voluntariat, fiind în 
trecut preşedintele asociaţiei non-profit Compagnia delle Opere. 
 
Deputaţii europeni au subliniat însă faptul că voluntariatul, care în mod normal se face într-o organizaţie non-
profit sau în cadrul unei iniţiative comunitare, „nu ar trebui să se substituie unei activităţi remunerate“, cheltuielile 
suportate de voluntari fiind, totuşi, rambursate în mod corespunzător. În raport se mai arată că „activităţile de 
voluntariat nu se substituie oportunităţilor profesionale şi locurilor de muncă remunerată, ci aduc societăţii o 
valoare adăugată prin obiectivele lor sociale sau culturale“. 
 
Sursa: www.europarl.europa.eu 
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Pentru a spori transparenţa şi previzibilitatea procedurilor antitrust, Direcţia Generală Concurenţă şi consilierii-
auditori au publicat de curând pe site-ul Europa explicaţii detaliate privind modul în care se derulează efectiv 
aceste proceduri ale Comisiei. Explicaţiile sunt oferite în următoarele trei documente: „Cele mai bune practici 
privind procedurile antitrust”, „Cele mai bune practici privind comunicarea de date economice” (atât în cadrul 
procedurilor antitrust, cât şi în cel al procedurilor privind concentrările economice) şi „Orientări privind rolul 
consilierilor-auditori în contextul procedurilor antitrust”. Aceste documente vor permite societăţilor care fac 
obiectul unor proceduri de investigare să înţeleagă mai uşor atât modul în care se desfăşoară aceste proceduri, 
cât şi la ce se pot aştepta din partea Comisiei şi ceea ce aşteaptă Comisia din partea lor. Începând de astăzi, 
Comisia va aplica aceste documente cu titlu provizoriu, însă părţile interesate sunt invitate să prezinte observaţii 
cu privire la aceste documente în termen de 8 săptămâni, astfel încât Comisia să le modifice în funcţie de 
observaţiile primite. 
 
Comisarul pentru concurenţă, Neelie Kroes, a declarat: „Comisia a acordat întotdeauna o prioritate sporită bunei 
derulări şi echităţii procedurilor antitrust. Aceste trei documente conferă societăţilor o mai mare siguranţă şi 
transparenţă în relaţiile pe care le au cu Comisia în cadrul investigării unui caz antitrust. Invit călduros toate 
părţile interesate să ne trimită observaţii privind modul în care ne putem îmbunătăţi în continuare propriile 
proceduri.” 

Antitrust: o mai mare transparenţă şi previzibilitate a procedurilor  

Cele mai bune practici privind procedurile antitrust 
 
“Cele mai bune practici privind procedurile antitrust“ oferă cititorului o imagine de 
ansamblu a tuturor procedurilor antitrust, de la modul în care Comisia decide să 
acorde sau nu prioritate unui anumit caz până la eventuala adoptare a unei 
decizii de către aceasta. 
 
Acest document îşi propune să îmbunătăţească procedurile prin sporirea 
transparenţei, asigurând, în acelaşi timp, eficienţa investigaţiilor întreprinse de 
Comisie. Printre aspectele importante pe care Comisia le va avea în vedere atunci  
când îşi va modifica propriile proceduri se numără: 
• iniţierea mai rapidă a procedurilor oficiale, imediat după încheierea fazei iniţiale de evaluare; 
• posibilitatea de a organiza împreună cu părţile interesate reuniuni de analiză a situaţiei în etape-cheie ale 

procedurilor; 
• divulgarea principalelor observaţii primite, inclusiv garantarea unui acces într-o etapă iniţială a procedurii la 

plângerea depusă, astfel încât părţile să îşi poată prezenta observaţiile în faza de investigare; 
• anunţarea publică a iniţierii şi a încheierii procedurilor, precum şi a momentului în care a fost transmisă 

comunicarea privind obiecţiunile; 
• oferirea de orientări privind utilizarea practică a noului instrument al procedurilor de angajare. 

 
Orientări privind consilierii - auditori 
 

Consilierii-auditori sunt gardienii independenţi ai dreptului de apărare şi ai altor drepturi procedurale de care se 
bucură societăţile implicate în procedurile din domeniul concurenţei. „Orientări privind rolul consilierilor-auditori în 
contextul procedurilor antitrust” are ca scop creşterea transparenţei rolului pe care îl deţin aceştia. Pe lângă 
prezentarea diverselor sarcini pe care le îndeplinesc consilierii-auditori în virtutea mandatului pe care îl deţin, 
acest document descrie modul în care sunt îndeplinite, în general, aceste sarcini. Aceste orientări explică, de 
asemenea, modul în care societăţile pot profita la maximum de o audiere orală. În plus, aceste orientări oferă 
societăţilor care fac obiectul unei investigaţii, reclamanţilor şi altor părţi terţe un manual care cuprinde informaţii 
privind momentul în care se pot adresa consilierilor-auditori, garantând astfel buna desfăşurare a procedurilor. În 
final, acest document explică atât obligaţiile consilierilor-auditori de a prezenta rapoarte comisarului pentru 
concurenţă, Colegiului comisarilor şi destinatarilor deciziilor Comisiei, cât şi rolul consultativ pe care îl au pe lângă 
aceştia. 
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Cele mai bune practici privind comunicarea de date economice 
 
Având în vedere importanţa tot mai mare a aspectelor economice în cazurile complexe, serviciile Comisiei 
responsabile cu concurenţa solicită de multe ori informaţii privind date economice esenţiale (folosite, de exemplu, 
pentru analizele econometrice) în cadrul investigaţiilor. De multe ori, părţile prezintă, din proprie iniţiativă, 
argumente bazate pe teorii economice complexe. Pentru a eficientiza modul în care sunt comunicate aceste date 
economice, „Cele mai bune practici privind comunicarea de date economice” prezintă criteriile care trebuie 
îndeplinite în acest sens. Acest document explică, de asemenea, modul în care lucrează echipele din cadrul 
serviciilor de concurenţă responsabile de diferite cazuri şi economistul-şef atunci când interacţionează cu părţile 
care comunică date economice. 
 
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 

EVENIMENT 

 
Se deschid Sesiunile Regionale de Preselecţie 2010 pentru 

Parlamentul European al Tinerilor  
 
Parlamentul European al Tinerilor, organizaţie de tineret susţinută de 
Parlamentul European şi Comisia Europeană, îşi reia activitatea în forţă şi în 2010. Astfel, organizaţia vă invită să 
participaţi la Sesiunile Regionale de Preselecţie 2010 care se vor desfăşura sub motto-ul: “We are the chance 
for a better world” după cum urmează: preselecţiile Muntenia (19-21.03.2010 şi 26-28.03.2010 Buşteni - 
judeţul Prahova), preselecţia Moldova (7-9.05.2010 Oglinzi - judeţul Neamţ) şi Transilvania (14-16.05.2010 
Buşteni - judeţul Prahova). 
 
Fiecare eveniment va implica 70 de tineri cu vârste cuprinse între 16-21 ani (55 de candidaţi din instituţiile de 
învăţământ din România, şefi de comitete, jurnalişti, juriu, atât români cât şi străini) din rândul cărora vor fi 
selectaţi cei 12 reprezentanţi/preselecţie la Sesiunea Naţională de Selecţie 2010 din toamna acestui an (în total 48 
de tineri). 
 
Participarea la selecţie este condiţionată de înscrierea într-o delegaţie de 11 tineri candidaţi pe grupa de vârsta 
16-21 ani (10 politicieni plus un interpret de muzică clasică, instrument sau canto) organizaţi într-o delegaţie 
regională şi proveniţi din aceeaşi instituţie de învăţământ, eventual delegatul muzician poate proveni dintr-un alt 
liceu de specialitate. 
 
Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii: vârsta 16-21 ani, limba engleză fluent (franceză constituie 
un avantaj), preocupări în domeniul politic european, implicare în acţiuni de tineret şi de cetăţenie activă, 
rezultate şcolare generale bune care să asigure tânărului un bagaj consistent de cunoştinţe generale . 
 
Termenul limită pentru trimiterea candidaturilor de către ambasadorul delegaţiei este 26.02.2010 pentru 
preselecţiile Muntenia şi 15.03.2010 pentru preselecţiile Moldova şi Transilvania. 
 
Informaţii suplimentare şi formularele de aplicaţie pot fi descărcate de pe site-ul organizaţiei www.eypromania.eu. 
Pentru transmiterea dosarului complet de candidatură, contactaţi pe e-mail la adresa office@eypromania.eu. 
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Un nou concurs de postere pe tema „Drepturile copiilor” 

 

În urmă cu douăzeci de ani, Naţiunile Unite au adoptat Convenţia privind drepturile copilului. Aceasta înseamnă, de 
fapt, că pentru prima dată, ţările membre ale Naţiunilor Unite au aprobat anumite drepturi, care trebuie respectate în 
întregime, în orice situaţie, în cazul tuturor copiilor sub vârsta de 18 ani. Până în prezent au semnat Convenţia 195 de 
ţări ale lumii. 

Comisia Europeană, Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi Securitate dedică cea de-a patra ediţie a concursului său 
de postere celebrării acestui important acord.  

 

Tema concursului  

Concursul organizat de Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi Securitate a Comisiei Europene este intitulat „Cea de-a 
20-a aniversare a Convenţiei privind drepturile copilului”. Sloganul concursului este „Desenează-mi un drept". Prin 
urmare, posterul trebuie să ilustreze un drept din Convenţia privind drepturile copilului. Echipa participantă trebuie să 
explice în formularul de participare de ce a ales un drept anume pentru a ilustra posterul şi care este ideea pe care 
încearcă s-o transmită prin intermediul posterului. 

 

În România, coordonarea competiţiei la nivel naţional se va face în colaborare cu Reprezentanţa Comisiei Europene la 
Bucureşti, responsabilitatea revenind coordonatorului naţional:  

 

FUNDAȚIA FAMILIA ȘI OCROTIREA COPILULUI 
Mihail Carp - Director executiv 
Strada Pericle Gheorghiu nr. 15 
Sector 5, Bucureşti, 050226, ROMÂNIA 
Tel: 021.33.50.759/ fax: 021335.07.59 
E-mail: romania@eurotineri.eu 

 

Cine poate participa?  

Toţii tinerii rezidenţi în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cu vârstele cuprinse între 10-14 şi 15-18 ani. 

Nu pot participa la concurs persoanele care lucrează pentru instituţii UE şi familiile lor, precum şi angajaţii 
Consorţiului TiPik şi familiile acestora. 

 

Modul de participare 

Se formează  o echipă de 4 membri (de 10-14 sau 15-18 ani) cu un supraveghetor adult. Se alege un drept anume 
din Convenţie pentru a-l ilustra pe poster. Ce şi cum se desenează depinde doar de participanţi. 

 

 

 

CONCURSURI 
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Ce trebuie produs? 
 
Participanţilor li se cere să creeze un poster care să ilustreze unul dintre drepturile stipulate în Convenţia privind 
drepturile copilului.  
 
Sunt valabile următoarele reguli: 
• Formatul posterului: coală de hârtie A2 (42X59 cm). Posterul nu trebuie să fie 
împăturit, în vederea unei eventuale reutilizări (la livrare trebuie utilizat un tub sau un 
ambalaj mare de carton). 
Trebuie anexat şi formularul cu descrierea lucrării expediate. 
 
Este posibil ca fiecare echipă să creeze şi să trimită mai multe postere, dacă doreşte. 
 
Informaţii suplimentare privind regulamentul, înregistrarea și formularul de înscriere se găsesc pe site-ul         
http://www.eurotineri.eu/index_ro.htm  
 
Termenul limită de trimitere a posterelor este 19 martie 2010. 
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Concursul de videofilme dedicate antreprenoriatului european 2010 
 
V-aţi gândit vreodată să deveniţi propriul dumneavoastră patron, să deveniţi un antreprenor? Doriţi să realizaţi 
obiectivele în care credeţi dumneavoastră şi nu să executaţi ordinele unei persoane care vă plăteşte? Dacă da, 
înseamnă că sunteţi o persoană diferită. Majoritatea europenilor nu au avut niciodată astfel de idei. 
Comisia Europeană încurajează pasionaţii de filme cu iniţiativă să-şi demonstreze talentul şi creativitatea prin 
realizarea unor filme de scurt metraj care să răspundă la următoarele întrebări: Ce reprezintă antreprenoriatul? Ce ar 
putea stimula oamenii să devină antreprenori? Ce ar putea spulbera vechile prejudecăţi şi ar oferi noi viziuni asupra 
antreprenoriatului? 
 
Comisia Europeană acordă premii pentru următoarele trei categorii: 
• „Antreprenoriatul – Un alt mod de viaţă”; 
• „Antreprenoriatul – Provocări şi satisfacţii”; 
• „Antreprenoriatul – Calea spre viitor”. 
 
Filmele câştigătoare din fiecare dintre cele trei categorii vor fi recompensate după cum urmează: 3.333 Euro pentru 
filmele ocupante a locului întâi, 2.222 Euro pentru cele de pe locul al doilea şi 1.111 Euro pentru filmele de pe locul 
al treilea. Fiecare premiu va consta într-o sumă fixă, ce nu va avea în vedere costurile de producţie sau orice alte 
costuri legate de filme.  
 
Dintre participanţii la concurs care nu vor obţine unul dintre cele nouă premii descrise mai sus, vor fi aleşi cinci 
„câştigători speciali” care vor primi fiecare câte 555 Euro. Aceste premii speciale sunt destinate persoanelor cu vârste 
de până la 25 de ani. 
 
Realizatorii celor mai bune filme vor fi invitaţi să participe la ceremonia festivă de decernare a premiilor care va avea 
loc în data de 25 mai 2010, la Bruxelles, în cadrul iniţiativei „Săptămâna europeană a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”. 
 
Informaţii suplimentare privind regulamentul şi modul de înscriere se găsesc pe site-ul:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_ro.htm 
 
Termenul limită pentru înscrieri este 9 aprilie 2010. 
 

Termen limită 

 9 aprilie 2010 

Termen limită 

19 martie 2010 



  

 

Concursul „Crearea de scurtmetraje prin combinarea materialului produs de utilizatori cu 
material de arhivă online” 

 
Cel mai bun videoclip care combină arhive audiovizuale cu material produs de utilizatori pe tema „Imagini ale 
Europei”. Clipul va fi produs pentru internet şi, de asemenea, va putea fi difuzat prin intermediul dispozitivelor mobile 
şi accesat prin intermediul reţelelor sociale. 
 
Câştigătorul va primi un premiu de 10.000 Euro. 
 
Serviciul audiovizual al Comisiei Europene deţine cea mai mare colecţie de arhive 
audiovizuale privind construcţia Uniunii Europene începând cu 1945. Numărul de 
documente digitale accesibile pe pagina sa web se ridică la 1.300 de materiale video, 
30.000 de fotografii şi 11.000 de fişiere istorice audio.  
 
Comisia Europeană invită profesioniştii din domeniul audiovizualului, precum şi persoanele fizice să participe la 
concursul privind producerea unui videoclip, cu o durată de maximum 3 minute, care să prezinte o viziune originală a 
Europei, pe baza materialului de arhivă al UE combinat cu imagini noi sau prelucrate realizate de participant. 
 
Clipul va trebui să exprime o viziune personală a Europei şi, prin abordarea sa originală, creativă şi estetică, va trebui 
să poată atrage un public tânăr şi numeros prin intermediul internetului şi/sau al dispozitivelor mobile. 
 
Participanţii vor trebui să prezinte o viziune pozitivă a Europei dintr-un punct de vedere artistic, documentar, 
umoristic sau fictiv, care să ilustreze situaţii personale sau publice, actuale sau istorice ale vieţii europene în mediul 
lor apropiat: familie, întreprindere, comunitate, asociaţie, oraş, sat; evenimente locale – muzică, modă, timp liber, 
jocuri care ar putea reprezenta o viziune originală a Europei. 
 
Informaţii suplimentare privind criteriile de selecţie, termenii şi condiţiile se găsesc pe site-ul:  
http://ec.europa.eu/avservices/content360/rules.cfm 
 
Termenul limită pentru înscrieri este 15 martie 2010. 
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Termen limită 

15 martie 2010 
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