CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI
CENTRUL EUROPE DIRECT

MAI 2010

INFOEUROPA
NR. 5

ȘTIRI
Reguli comune pentru a facilita donarea de organe între statele
membre
În acest număr:

Reguli comune
pentru a facilita
donarea de organe
între statele membre

1

Eugen Chebac –
vicepreşedinte al
Consiliului pentru
Dezvoltare

2

Drepturi egale de
maternitate pentru
femeile care
desfăşoară activităţi
independente

3

Etichetele "Made in"
devin obligatorii
pentru produsele
textile

3

Eveniment

4

Concursuri

8

Puncte de interes:

• 9 mai - Ziua Europei
sărbătorită la Galați
• Câștigătorii concursurilor
“Eurojunior”, “Euroșcoala
Europeană” și “9 mai Ziua Europei”

Persoanele care au nevoie de un transplant de organe vor trebuie să aştepte
perioade mai scurte de timp, se arată în acordul dintre Parlament şi Consiliu referitor
la propunerea legislativă privind standardele de calitate şi siguranţă pentru organele
umane destinate transplantului. Deputaţii vor adopta şi un raport din iniţiativă
proprie care se referă la Planul de acţiune al Comisiei privind donarea de organe.
În ultimii 50 de ani transplantul de organe a devenit o
practică obişnuită la nivel mondial, fiind deseori unicul
tratament posibil. Însă, în jur de 60 000 de pacienţi se
află în UE pe liste de aşteptare şi fiecare a 12-a
persoană moare aflându-se pe aceste liste. Rata
donărilor de organe la nivel naţional şi activităţile de
transplant variază enorm între statele membre: de la
33,8 donatori decedaţi la 1 milion de persoane în
Spania la 1 donator decedat / 1 mil. în România.
Standardele comune UE de calitate şi siguranţă ar
facilita donarea de organe, transplantul şi schimbul de
organe între ţările europene. Observaţiile Parlamentului
pe marginea propunerii de directivă se regăsesc în
raportul elaborat de Miroslav Mikolášik (PPE, SK).
Garantarea calităţii şi a siguranţei
Un progres major ar fi desemnarea în fiecare ţară a unei autorităţi competente
pentru standardele de calitate şi siguranţă a organelor umane destinate
transplantului. O astfel de autoritate ar trebui să elaboreze reguli care acoperă toate
stadiile de la donare până la transplantul efectiv. Dacă doresc, statele membre vor
avea posibilitatea de a introduce reguli mai stricte. Textul compromisului stipulează
informaţiile minime care vor trebui colectate la fiecare donare de organ, precum şi
un nivel de pregătire corespunzător al personalului implicat în acest proces.
Donatorii în viaţă şi combaterea traficului cu organe
Potrivit compromisului, statele membre trebuie să asigure cel mai înalt nivel de
protecţie a donatorilor în viaţă. Donaţia de organe umane trebuie să fie "voluntară şi
neplătită", dar deputaţii au mai adăugat că "principiul neremunerării nu trebuie să
împiedice un donator viu să primească o compensaţie pentru cheltuielile suportate
sau pentru pierderea de venituri, cu condiţia ca acest lucru să nu constituie un
avantaj financiar". Statele membre trebuie să interzică publicitatea pentru nevoie sau
disponibilitatea de organe dacă scopul este un câştig financiar. În cazul în care
directiva este aprobată, statele membre vor avea 2 ani la dispoziţie pentru
transpunerea în legislaţie naţională a prevederilor directivei.
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Planul de acţiune privind donarea şi transplantul de organe (2009-2015)
În raportul din iniţiativă proprie elaborat de Andres Perello Rodriguez (S&D, ES), deputaţii salută Planul de acţiune al
Comisiei şi subliniază că desemnarea de coordonatori de transplanturi în fiecare spital şi schimbul de informaţii vor
ajuta ţările care au disponibilităţi reduse de organe să îşi îmbunătăţească ratele de donare. Potrivit deputaţilor din
Comisia pentru mediu şi sănătate, statele membre ar trebui să ofere cetăţenilor posibilitatea de a se înscrie într-un
registru al donatarilor atunci când aceştia solicită eliberarea unui paşaport şi să se includă informaţii legate de
disponibilitatea de a dona în cartea de identitate sau pe permisul de conducere.
Sursa: www.europarl.europa.eu

Eugen Chebac – vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a fost ales vicepreşedintele al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională (CDR) din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Funcţia va fi ocupată pe o perioadă de un
an.
„Este o onoare, dar mai ales o responsabilitate mare pentru
mine şi cred că potenţialul de dezvoltare al Regiunii Sud-Est
trebuie folosit la maxim. Nu pot decât să fiu încrezător în
programul pe care vrem să-l derulăm în următorul an”, a afirmat
dl. Eugen Chebac.
Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional
deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi
funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de
dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii
consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei
categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din
fiecare judeţ al regiunii.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost creată cu scopul de a contribui la
facilitarea absorbţiei fondurilor de tip structural la nivelul celor şase judeţe componente ale Regiunii Sud-Est (Brăila,
Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), atât prin activitatea de promovare a identităţii regionale cât şi prin
administrarea programelor europene care fac parte din strategia elaborată de Uniunea Europeană.

Drepturi egale de maternitate pentru femeile care desfăşoară activităţi independente

Statele membre UE ar trebui să acorde protecţie socială standard pentru femeile care desfăşoară o activitate
independentă şi pentru soţiile sau partenerele de viaţă ale lucrătorilor independenţi, inclusiv alocaţia pentru
concediul de maternitate timp de cel puţin 14 săptămâni, se precizează în propunerea de modificarea a unei
directive UE.
Amendamentele depuse de Comisia pentru Drepturile Femeii prevăd că va fi la latitudinea Statelor Membre să
decidă dacă plata pentru aderarea la sistemele de asigurare socială (care acoperă concediului de maternitate, boală,
invaliditate şi bătrâneţe) trebuie să fie obligatorie pentru femeile care desfăşoară activităţi independente sau dacă
acest sistem poate fi accesat în mod voluntar.
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UE urmează să actualizeze legislaţia existentă pentru a oferi o protecţie socială
standard şi pentru femeile care desfăşoară activităţi independente sau pentru
"soţii/le colaboratori/oare sau partenerii de viaţă ai lucrătorilor care desfăşoară o
activitate independentă”. Acestor categorii de persoane li s-ar putea da
posibilitatea sau ar putea fi chiar obligate să contribuie la o schemă de asigurări
sociale, în funcţie de decizia fiecărui stat membru, se menţionează într-un
amendament negociat cu Consiliul în a doua lectură.
Sursa: www.europarl.europa.eu

Etichetele "Made in" devin obligatorii pentru produsele textile

Etichetele "Made in" vor deveni obligatorii pentru îmbrăcămintea vândută în Europa dacă Parlamentul aprobă
amendamentele Comisiei pentru Piaţa Internă care propun un sistem UE de etichetare.
Obligativitatea indicării prin etichetare a ţării de origine va fi necesară pentru a asigura consumatorii că nu sunt
induşi în eroare de etichete care sugerează că produsele vestimentare ar fi produse într-un stat membru şi nu într-o
ţară terţă precum China sau Pakistan. În prezent, etichetarea "Made in" este voluntară şi este utilizată în funcţie de
legislaţia naţională.
Legislaţia UE actuală pentru produsele textile se aplică doar asupra
armonizării denumirii fibrelor textile (există 48 de fibre, dintre care 18 sunt
naturale şi 30 sintetice) care se comercializează pe piaţa unică. Chiar dacă
iniţial Parlamentul a fost consultat doar în ceea ce priveşte o propunere
tehnică a Comisiei care prevedea reducerea perioadei de timp pentru
plasarea pe piaţă a noilor fibre, deputaţii au decis elaborarea unei noi
propuneri de introducere a obligativităţii indicării prin etichetare a ţării de
origine în noul regulament.
Pentru a ajuta consumatorii să poată face o alegere în deplină cunoştinţă
de cauză, deputaţii vor solicita Comisiei să prezinte un raport în următorii
doi ani şi, dacă este necesar, chiar o propunere legislativă în vederea
impunerii noilor prevederi în materie de etichetare. Acest raport ar trebui
să conţină cerinţe armonizate referitoare la etichetarea cu privire la
întreţinere, mărimile îmbrăcămintei şi ale încălţămintei, precum şi avertismente legate de siguranţă şi sănătate
(inflamabilitate, posibile substanţe alergenice).
Sursa: www.europarl.europa.eu
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EVENIMENT
9 mai - Ziua Europei la Galaţi
Celebrarea Zilei de 9 mai - Ziua Europei a debutat dimineaţă, când Grădina Publică din municipiul Galaţi a fost
cucerită de copii. La evenimentele programate şi organizate de Consiliul Judeţului Galaţi prin Centrul Europe Direct
au participat preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, europarlamentarul Adriana Ţicău, viceprimarul
municipiului Galaţi, Nicuşor Ciumacenco, consilieri judeţeni şi alte oficialităţi din judeţul Galaţi. Manifestările
organizate de Consiliul Judeţului şi Centrul Europe Direct au fost dedicate aproape în exclusivitate copiilor.

Aproximativ 800 de copii preşcolari şi şcolari reprezentând statele membre ale Uniunii Europene şi 1400 de cetăţeni
europeni - părinţi, bunici şi curioşi, au răspuns invitaţiei Centrului Europe Direct Galați de a se implica în evenimentul
din Galaţi.

Evenimentul a debutat cu derularea concursului de desene pe asfalt – „Europa prin ochii copiilor” în timpul căruia
aleile Grădinii Publice din municipiul Galaţi au fost acoperite cu creaţiile celor 120 de mici artişti.
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A urmat decernarea de către preşedintele Consiliului Judeţului
Galaţi, Eugen Chebac, a premiilor pentru concursurile „Euroşcoala
gălăţeană”, „Eurojunior”, „9 Mai – Ziua Europei” şi, cel mai aşteptat
moment, parada statelor membre UE. Pe fundalul muzical al
imnului UE, parada copiilor îmbrăcaţi în portul tradiţional sau în
culorile statelor membre ale UE a umplut aleile parcului.

Evenimentul s-a încheiat cu concursul de ştafetă „În pas cu Europa”
organizat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Sport Galaţi.

Este demn de menţionat faptul că echipa de organizare din
cadrul Centrul Europe Direct Galaţi şi al Direcţiei de Dezvoltare
Regională a Consiliului Judeţului Galaţi a beneficiat de sprijinul
voluntar entuziast al unui grup de 35 de liceeni gălăţeni,
colaboratori constanţi ai centrului.

Pe parcursul manifestărilor, reprezentanţi ai Centrului Europe
Direct Galaţi şi ai voluntarilor au distribuit afişe, pliante,
steguleţe ale Uniunii Europene, precum şi materiale de
informare cu privire la serviciile oferite de Centru, la simbolurile
Uniunii Europene şi politicile Uniunii Europene dezvoltate pentru
cetăţenii săi.

Consiliul Judeţului Galaţi a organizat conferinţa
“EGALITATEA DE ŞANSE – OPORTUNITATE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA
A JUDEŢULUI GALAŢI”

Consiliul Judeţului Galaţi a organizat Conferinţa „Egalitatea de
şanse – oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a judeţului
Galaţi” în cadrul proiectului „O nouă abordare strategică a
judeţului Galaţi”, finanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, Axa Prioritară 1 – „Îmbunătăţiri de structură şi
proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul
major de intervenţie 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a
deciziilor la nivel politico-administrativ – Strategii de dezvoltare
locală”.
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Valoarea totală a proiectului este de 833.400 lei, din care valoarea aferentă finanţării nerambursabile din Fondul
Social European este de 708.390 lei (85%), valoarea aferentă finanţării nerambursabile din bugetul naţional este de
108.342 lei (13%), cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţului Galaţi este 16.668 lei (2%), iar T.V.A. este de 158.346
lei. Durata proiectului: 17 luni.
Implementarea proiectului, în cadrul căruia a fost organizat
evenimentul, va oferi cadrul strategic necesar asigurării unei
dezvoltări socio-economice a judeţului Galaţi, punând la dispoziţia
reprezentanţilor autorităţilor publice locale o serie de metode
moderne de management a politicilor publice, prin crearea unui
sistem de planificare strategică a dezvoltării locale şi judeţene.
Acesta va cuprinde un plan de măsuri prioritare eşalonat pe diferite
sectoare de activitate, care va contribui la corelarea şi coordonarea
politicilor publice de interes local şi regional.
Conferinţa propusă a avut loc în perioada 18 – 19 mai 2010 în Sala
de Conferinţe „Auditorium” din cadrul Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii Galaţi obiectivele fiind conştientizarea populaţiei
asupra problemelor privind egalitatea de şanse şi prezentarea unor
soluţii viabile pentru eliminarea oricărui tip de discriminare. A fost
prezentată egalitatea de şanse din perspectiva Uniunii Europene, Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse,
egalitatea de şanse pe piaţa muncii, egalitatea de şanse a femeilor în politică şi în afaceri precum şi proiecte de
succes în domeniul egalităţii de şanse implementate la nivelul judeţului Galaţi.

Spring Day
„Spring Day” este o campanie anuală deschisă tuturor şcolilor din Europa şi de pe întreg mapamondul. Prin
intermediul acestei campanii, tinerii au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi. „Spring Day” îşi
propune să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a propriei personalităţi, să promoveze
diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei, să sensibilizeze opinia publică cu privire la drepturile şi
obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european.
Anul acesta, „Spring Day” se desfăşoară în perioada 26 martie - 30 iunie 2010. În decursul lunii mai, în cadrul acestei
campanii au avut loc 22 activităţi în colaborare cu Centrul Europe Direct Galaţi la care au participat aproximativ 750
de elevi şi preşcolari. În cadrul acestor evenimente, profesori, copii şi adolescenţi deopotrivă au cântat, au dansat, au
organizat concursuri, au desenat şi au dezbătut teme de mare interes pentru cetăţenii europeni. Menţionăm că
acţiunile derulate în cadrul acestei campanii europene sunt mult mai multe şi sunt iniţiate de cadre didactice din toate
instituţiile de învăţământ din judeţul Galaţi.
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În pas de dans prin Europa…
Sub acest generic s-a derulat joi, 21 mai 2010, un adevărat spectacol regal a căror protagonişti au fost, nimeni alţii
decât copiii Grădiniţei nr.1, „Luceafărul”, Galaţi. Aceştia, împreună cu partenerele lor de joc şi poveste- educatoareleşi-au ales tărâmurile pe care să-i poarte „pantofiorul fermecat”.
Într-o zi plină de soare, în sătucul belgian, ştrumfi vioi, grădinărei, au săltat pasul voinicei alături de doamna
educatoare Boroşescu Simona şi domnişoara profesor Boancă Anca. Au fost prezenţi şi vestitul vrăjitor Gargamel şi
Papa Ştrumf care le-a oferit copiilor câte o picătură din poţiunea magică menită a le asigura reuşita dansului
„ştrumfesc”.
Cu lalele şi saboţii ei, adică grupa mijlocie şi doamnele profesoare Iordache Paraschiva şi Zanfir Angelica, i-au
fermecat pe toţi invitaţii. Clasa lor s-a transformat într-o micuţă Olandă în care se învârteau mori de vânt şi în care
lalele multicolore au dansat (doar totul era fermecat în ziua aceea, nu?) alături de grădinarii chipeşi înveşmântaţi în
costume tradiţionale.
România nu putea să rămână mai prejos, mai ales că ziua era marcată de o importantă sărbătoare religioasă. Prin
urmare, Nică a strigat în gura mare: „Măriucă, hai la joc, din opinci să-ţi iasă foc!” iar doamnele profesoare Boghici
Mioara şi Codreanu Corina i-au ţinut isonul ba au mai adus-o şi pe mătuşa Măriuca, cea cu cireşele, care în final şi-a
uitat supărările şi-a tras o horă moldovenească alături de copii aşa, ca pentru „spălarea celor rele şi adunarea celor
bune”.
Pantofiorul fermecat de departe a adunat: valsul cel de catifea, dans de foc din Spania şi ritmuri clocotitoare aduse
pe val de mare de doamnele educatoare Bodolan Victoria şi Luchian Diana. Costumele copiilor de la grupa
pregătitoare, de ei fiind vorba, au fost atent elaborate iar accesoriile specifice au fost purtate cu mare drag. Dansul
irlandez, incredibil de corect executat, a smuls ropote de aplauze prelungite. Incredibil de complet şi argumentat a
fost şi materialul informativ pe care micuţii l-au prezentat referitor la ţările Uniunii Europene.
Cu astfel de evenimente încercăm să deschidem drumuri spre orizonturi noi, spre alte lumi în care sunt atâtea poveşti
care ne aşteaptă.
Text:

Paraschiv Oltea, Director Grădiniţa Nr. 1, „Luceafărul”
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CONCURSURI
Concursuri prilejuite de ziua de 9 Mai – Ziua Europei
Consiliul Judeţului Galaţi şi Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul acestuia au organizat anterior evenimentelor
desfăşurate în Gradina Publică în data de 9 mai o serie de concursuri adresate copiilor.
Concursul de reportaje „Eurojunior” a avut ca temă „Ce ştiu gălăţenii despre Uniunea Europeană?” şi a constat în
realizarea de materiale (filme scurte) care tratează această temă. La acest concurs au participat 8 echipe de câte trei
elevi de la următoarele instituţii de învăţământ din judeţul Galaţi: Liceul cu Program Sportiv, Liceul Emil Racoviţă,
Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu, Grupul Şcolar Tudor Vladimirescu, Colegiul Elena Doamna, Colegiul Naţional
Vasile Alecsandri.
Câştigătorii au fost:
Premiul I:

Premiul II:

Premiul III:

COLŢEA CRISTINA
PICIU CAMELIA
RADU MIHAELA

BUJOR OLIVIU
MISTREANU VIORICA
PLĂCINTĂ MIHAELA

SMĂU ALEXANDRU MIHAI
IONESCU CRISTINA
DONEA ELENA

Concursul de machete reviste şcolare „Euroşcoala gălăţeană” a avut ca scop crearea unor reviste şcolare cu tematică
europeană şi care se adresează tinerilor cititori din întreaga Uniune Europeană. La acest concurs au participat 12
echipe de câte patru elevi de la următoarele instituţii de învăţământ din judeţul Galaţi: Palatul Copiilor şi Elevilor,
Şcoala nr. 28 „Mihai Eminescu”, Grup Şcolar Industrial Metalurgic, Şcoala nr.13 „Ştefan cel Mare”, Colegiul Economic
Virgil Madgearu, Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”, Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, Şcoala
Simion Mehedinţi, Colegiul Naţional Costache Negri, Liceul Emil Racoviţă.
Câştigătorii au fost:
Premiul I:

Premiul II:

Premiul III:

LUNGU ALINA
TUDORACHE OANA
FRANCESCO MARIO
CHILĂ VALENTINA
STÂRPU FLORENTINA
HALCHIN ADELINA
LUPARU PAUL
BALMUŞ DIANA
ALUPOAE MIHAI
ANGHELINA IONELA
SLATI MIHAELA
MITU ADINA
Concursul de desene „9 Mai – Ziua Europei” a avut ca scop realizarea de desene ce ilustrează simboluri ale Uniunii
Europene, de către copiii de grădiniţă din judeţul Galaţi. La acest concurs au participat 232 de copii, de la 21 de
grădiniţe, iar lucrările lor au putut fi vizualizate în perioada 10-14 mai 2010, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi.
Câştigătorii au fost:
Premiul I:

Premiul II:

Premiul III:

GOGOAŞĂ FLORIN

BOCĂNEALĂ CORINA-NICOLE

GÎRNEAŢĂ RAREŞ

GRĂDINIŢA NR. 45 „PARFUMUL
TEILOR” GALAŢI

GRĂDINIŢA NR. 1 „LUCEAFĂRUL”
GALAŢI

GRĂDINIŢA NR. 1 „LUCEAFĂRUL”
GALAŢI

Lansarea celor trei concursuri a avut loc în data de 25 martie 2010 şi s-a încheiat cu premierea participanţilor în data
de 9 mai.
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Comisia lansează Premiul Lorenzo Natali 2010 pentru jurnalism pe teme de dezvoltare
Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii presei, 3 mai 2010, Comisia Europeană a lansat oficial Premiul Lorenzo
Natali 2010. Acest premiu internaţional este un eveniment organizat în parteneriat cu Reporteri fără frontiere şi
Asociaţia Mondială a Ziarelor şi recompensează cele mai bune producţii jurnalistice pe tema dezvoltării, a democraţiei
şi a drepturilor omului.
Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat: „Prin
intermediul Premiului Lorenzo Natali, Comisia Europeană recompensează jurnaliştii
care contribuie la promovarea dezvoltării, a democraţiei şi a drepturilor omului.
Mulţi jurnalişti îşi exercită meseria în condiţii de multe ori dificile, însă efortul lor de
a prezenta realitatea de pe teren este indispensabil pentru a sensibiliza cetăţenii
europeni cu privire la importanţa politicii de dezvoltare. Iată de ce dorim să îi
sprijinim în continuarea misiunii de informare privind lupta împotriva sărăciei”.
Premiul Natali este un premiu internaţional care recompensează, începând din
1992, cele mai bune producţii jurnalistice pe tema dezvoltării, a democraţiei şi a
drepturilor omului. La acest premiu pot participa jurnalişti din radio şi televiziune,
jurnalişti din presa scrisă sau din presa online. În 2009, la acest concurs au
participat peste 1000 de jurnalişti din 130 de ţări.
Jurnaliştii care doresc să participe la acest concurs se pot înscrie până la 31 august 2010 pe adresa web
www.nataliprize2010.eu. Câştigătorii vor fi anunţaţi în luna decembrie, cu ocazia unei ceremonii de decernare a
premiilor care va avea loc la Bruxelles şi la care va fi prezent şi comisarul european pentru dezvoltare, Andris
Piebalgs.
Valoarea totală a premiilor cu care vor fi recompensaţi 17 jurnalişti din Africa, Europa, Maghreb/Orientul Mijlociu, Asia
şi America Latină/Caraibi este de 60 000 de euro.
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Context
De douăzeci de ani, Premiul Lorenzo Natali face parte integrantă din politica de dezvoltare a Comisiei Europene.
Apărarea libertăţii de expresie, a democraţiei, a drepturilor omului şi a dezvoltării este un mod de promovare a păcii
şi a îmbunătăţirii condiţiilor de trai în ţările cele mai sărace.
Pentru a organiza Premiul Lorenzo Natali, Comisia Europeană lucrează şi în acest an cu unele dintre cele mai
prestigioase asociaţii de presă din lume:
Reporteri fără frontiere, care a câştigat, în 2005, Premiului Sakharov pentru libertatea de gândire;
Asociaţia Mondială a Ziarelor (WAN IFRA - World Association of Newspapers and News Publishers), care reprezintă în
total peste 18 000 de publicaţii de pe 5 continente.
Lorenzo Natali (1922-1990) a fost comisar european şi vicepreşedinte al Comisiei în perioada 1976 -1989, iar în
perioada 1985 -1989 a deţinut funcţia de comisar responsabil de cooperare şi dezvoltare.
Mai multe informaţii privind regulamentul şi înscrierea la: www.nataliprize2010.eu
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