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Deputaţii stabilesc reguli mai clare pentru etichetarea alimentelor
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Etichetele de pe produsele alimentare ar trebui să conţină informaţii nutriţionale,
precum şi recomandări cu privire la consumul zilnic, potrivit votului deputaţilor
europeni din data de 16 iunie 2010. Totuşi, aceştia au respins propunerea de
introducere a sistemului tip semafor pentru menţionarea conţinutului de sare, zahăr
şi grăsimi în produsele alimentare procesate.
Deputaţii europeni intenţionează să acorde consumatorilor posibilitatea de a alege în
cunoştinţă de cauză, limitând în acelaşi timp, pe cât posibil, „povara” administrativă
şi financiară a producătorilor.
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Renate Sommer, raportorul PE pentru acest dosar, a comentat: „În general sunt
mulţumită cu rezultatul votului de azi cu privire la reguli mai clare pentru etichetarea
produselor alimentare. Personal, sunt bucuroasă că deputaţii nu au sprijinit sistemul
de tip semafor, dar consider că putem continua îmbunătăţirea actualei propuneri în
vederea unei mai bune informări a consumatorilor”.
Etichetare nutriţională obligatorie şi vizibilă
Deputaţii au susţinut propunerea Comisiei potrivit căreia cantitatea de lipide, acizi
graşi saturaţi, zaharuri, sare şi energie trebuie indicată pe partea frontală a
ambalajului. Informaţiile trebuie însoţite de recomandări privind consumul zilnic şi
exprimate per 100 gr sau 100 ml. Ei doresc ca şi cantitatea de proteine, glucide,
fibre şi acizi graşi trans-naturali şi artificiali să fie inclusă undeva pe ambalaj.
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Sistemul tip semafor
Simplu sau prea simplist? Majoritatea deputaţilor au respins un amendament care propunea introducerea sistemului
de tip semafor, care ar fi menţionat conţinutul de sare, zaharuri sau grăsimi „scăzut”, „mediu” sau „ridicat”, în
combinaţie cu culorile verde, galben şi roşu. Ei se opun ca astfel de sisteme să funcţioneze în mod paralel la nivel
naţional.
Cerinţe legate de ţara de origine
Etichetarea obligatorie a ţării de origine există deja pentru anumite produse, precum carnea de vită, miere, fructe şi
legume proaspete şi ulei de măsline. Deputaţii susţin extinderea etichetării obligatorii şi asupra tuturor tipurilor de
carne, produselor lactate, fructelor şi legumelor şi produselor cu un ingredient. Ţara de origine trebuie menţionată şi
pentru carnea şi peştele utilizate în produsele procesate. Această prevedere poate fi subiectul unei evaluări de
impact. În cazul cărnii, ţara de origine se defineşte ca fiind ţara în care animalul s-a născut, a fost crescut în cea mai
mare parte a vieţii şi apoi sacrificat. Carnea, respectiv produse din carne obţinute de la animale care nu au fost
asomate înainte de sacrificare, ci au fost sacrificate ritualic trebuie etichetate ca atare.
Aplicarea profilurilor nutriţionale
Cu un singur vot diferenţă, deputaţii au respins recomandarea Comisiei parlamentare pentru mediu de a elimina
„profilurile nutriţionale” din legislaţia UE existentă privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele
alimentare. Considerat de unii a fi neştiinţific, alţii îl consideră drept un sistem esenţial pentru a asigura o vedere de
ansamblu a produsului alimentar.
Exceptarea produselor alimentare care nu au fost preambalate şi a băuturilor alcoolice
Deputaţii doresc ca alimentele care nu au fost preambalate, precum carnea de la măcelărie, să fie exceptate de la
regulile privind etichetarea. Micro-întreprinderile care produc alimente produse artizanal ar trebui, de asemenea,
excluse. Majoritatea deputaţilor au sprijinit exceptarea băuturilor alcoolice de la etichetarea nutriţională, dar solicită
în schimb o etichetare mai riguroasă pentru băuturilor alcoolice mixte sau pentru aşa-numitele "alcopops".
Intrarea în vigoare
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European fost adoptată cu 559 de voturi pentru, 54 împotrivă şi 32 de abţineri.
Totuşi, se estimează că nu va exista un acord rapid cu Consiliul, fiind probabil să se ajungă în a doua lectură. Odată
ce legislaţia va fi adoptată, întreprinderile cu profil alimentar vor avea trei ani la dispoziţie pentru a se adapta la
noile reguli. Operatorii mai mici, care dispun de un număr mai mic de 100 de angajaţi şi de o cifră de afaceri sub 5
milioane €, vor avea 5 ani la dispoziţie.
Mai multe informaţii: www.europarl.europa.eu

Dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale
Parlamentul European a adoptat, în data de 16 iunie 2010, norme noi care să garanteze cetăţenilor UE implicaţi în
procese penale într-un alt stat membru dreptul la interpretare şi traducere. Astfel, un cetăţean arestat în alt stat
membru va avea dreptul la interpretare/traducere în timpul interogatoriilor efectuate de poliţie şi pentru
comunicarea cu autoritatea judiciară şi cu avocatul său.
De asemenea, toate documentele importante vor trebui traduse. Statele membre au trei ani la dispoziţie pentru
transpunerea directivei în legislaţie naţională.
Standardele minime comune cu privire la dreptul la interpretare şi traducere în dosarele penale şi care se aplică şi în
cazul executării unui mandat european de arestare, sunt stabilite într-o nouă directivă UE menită să îmbunătăţească
drepturile persoanelor suspectate sau acuzate care nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară
procedurile.
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De la suspiciune la decizia finală
Aceste drepturi ar trebui să se aplice din momentul în care persoanei în
cauză i se aduce la cunoştinţă că este suspectată sau acuzată că ar fi
comis o infracţiune şi până la încheierea procesului, inclusiv pronunţarea
hotărârii judecătoreşti şi soluţionarea oricărui apel.
Interpretarea şi traducerea trebuie asigurate în limba maternă a persoanei
în cauză sau în orice altă limbă pe care o înţelege, pentru a-i permite să-şi
exercite pe deplin dreptul la apărare. Trebuie de asemenea traduse toate
documentele esenţiale, inclusiv deciziile de privare de libertate a unei
persoane, rechizitoriul/actul de inculpare şi orice hotărâre.
Noua legislaţie UE stabileşte, de asemenea dispoziţii cu privire la calitatea
interpretării şi a traducerii, la dreptul de a contesta decizia şi de a se
plânge de calitatea traducerii/interpretării, dar şi referitoare la formarea
profesională a judecătorilor, a procurorilor şi a personalului judiciar.
Costurile care trebuie acoperite de statele membre
Costurile implementării directivei vor fi acoperite de statele membre, indiferent de rezultatul procedurii. „Reducerea
costurilor nu aduce o valoare adăugată, deoarece o sentinţă judecătorească lacunară poate fi contestată prin apel”,
a declarat raportoarea Sarah Ludford (ALDE, Marea Britanie).
Această directivă este primul pas dintr-o serie de măsuri menite să stabilească standarde comune UE în cazuri de
drept penal. Este de asemenea şi prima legislaţie în domeniul dreptului penal negociată în codecizie de Parlament şi
Consiliu (de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona). De menţionat că această directivă va fi aplicabilă şi în
Marea Britanie şi Irlanda, dar nu în Danemarca.
Rezoluţia legislativă a fost adoptată cu 637 voturi pentru, 21 împotrivă şi 19 abţineri.
Mai multe informaţii: www.europarl.europa.eu

EVENIMENT
1 Iunie – „Ziua Copilului din tine!”
În data de 1 iunie 2010, Centrul Europe
Direct Galaţi din cadrul Consiliului
Judeţului Galaţi a organizat, pentru al
doilea an consecutiv, în Grădina Publică,
festivitatea de celebrare a Zilei de 1 Iunie
– „Ziua Copilului din tine!”
Manifestările au debutat cu un cuvânt de
salut din partea preşedintelui Consiliului
Judeţului Galaţi, dl. Eugen Chebac, urmat
de viceprimarul municipiului Galaţi, dl.
Nicuşor Ciumacenco.
„Parada personajelor de poveste” la care
„eroi” au fost preşcolarii din grădiniţele
gălăţene a început după arborarea
steagului de 1 Iunie, realizat în 2009 de
elevii Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin”
din Galaţi.
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Evenimentul a continuat cu un spectacol oferit de artiştii Centrului Cultural „Dunărea de Jos” şi de copii din
grădiniţele gălăţene, încheindu-se cu un concurs sportiv organizat în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Sport.
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La aceste manifestări au
participat peste 500 de
copii de la şcoli şi grădiniţe
din judeţul Galaţi. De
asemenea, actori de la
Teatrul de Păpuşi Gulliver
au animat atmosfera, iar
un grup de 25 de voluntari
din liceele gălăţene au
contribuit la buna desfăşurare a evenimentului.
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Şcoala de Vară „EUROPE DIRECT”
În perioada 15 - 30 iunie 2010, pentru al patrulea an consecutiv, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului
Judeţului Galaţi a organizat Şcoala de Vară „EUROPE DIRECT”.
Aceasta a constat în derularea a 3 seminarii de informare organizate pe parcursul a 3 zile şi care au tratat
următoarele teme: Instituţiile Uniunii Europene, Liberele circulaţii ale Uniunii Europene şi Surse de
informare ale Uniunii Europene. La aceste seminarii au participat 111 persoane, cadre didactice şi elevi din
judeţul Galaţi.
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Elev tecucean premiat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Reprezentanţa Comisiei Europene în România a premiat câştigătorii concursului de desene al cărui tematică a fost
Ziua Europei, într-o festivitate care a avut loc marţi, 15 iunie 2010, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti.
Concursul face parte dintr-o serie de acţiuni desfăşurate în Anul European de Combatere a Sărăciei şi Excluziunii
Sociale, iar temele propuse au fost inspirate din viaţa comunităţii locale, regionale, naţionale şi europene: „Eu şi
Europa”, „Călătorie prin Europa”, „Europa, casa mea”, „Tânăr în Europa”, „Europa mai aproape de mine” sau
„Prieteni europeni”.
La concurs au fost invitaţi să participe toţi elevii din şcolile din România, având două secţiuni, pe două grupe de
vârstă: 6-10 ani (ciclul primar) şi 11-15 ani (ciclul gimnazial). Cele aproape 4000 de desene înscrise în competiţie
sunt o dovadă a interesului acordat de micii cetăţeni subiectelor propuse.
Un juriu alcătuit din 10 membri a selectat 30 de finalişti pentru fiecare categorie, deci un total de 60 finalişti pentru
cele două categorii. Fiecare finalist, însoţit de către un adult, a fost invitat să participe la festivitatea de premiere de
la Bucureşti.
Printre câştigătorii premiaţi s-a numărat şi elevul Emanuel Gîbu de la Şcoala nr. 1 „Anghel Rugină” Tecuci, al cărui
desen a obţinut menţiune la secţiunea şcoală primară. D-nei Verginica Ştefan, de la aceeaşi şcoală „Anghel Rugină”,
i-a fost acordată diploma de participare pentru coordonarea participării elevilor săi la concursul de desene.
Juriul a menţionat că participanţii au avut ocazia să demonstreze originalitate şi măiestrie în a ilustra, prin forme şi
culori, mediul lor de viaţă ca parte a contextului european ce este fundamentat pe valori culturale comune: libertate,
democraţie, stat de drept, respect pentru drepturile omului şi egalitate.
Lucrările calificate pentru finală, precum şi cele câştigătoare, vor lua parte la o licitaţie, organizată în parteneriat cu
“Asociaţia handicapaţilor somatici din România”, al cărei scop este colectarea de fonduri menite să sprijine eforturile
grupurilor dezavantajate.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Desen:

Emanuel Gîbu
Şcoala nr. 1
„Anghel Rugină”
Tecuci

CONCURSURI
Concursul european Toscana Felix
Consiliului Regional din Toscana, în colaborare cu Oficiul
Şcolar Regional toscan - Direcţia Generală – şi cu
provinciile: Grosseto, Lucca, Pisa, Massa Carrara şi cu
revista „Toscana Parchi”, organizează un concurs
european de proiecte „Toscana Felix”. Obiectivul
acestui concurs este de a evidenţia importanţa
menţinerii patrimoniului bogat al Toscanei axat pe
mediul înconjurător, artă, cultură şi înalta calitate a
vieţii şi să promoveze conservarea pentru generaţiile
viitoare.
La acest concurs pot participa doar elevii care vor fi în clasa a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011. Aceştia pot participa
numai împreună cu clasa; participarea individuală nefiind permisă.
Proiectele pot fi planificate şi elaborate sub supravegherea unui profesor şi trebuie să fie create în jurul unei teme
urbane (oraşe, cartiere urbane, sate mici, etc.) sau zone extraurbane (teritoriu antropic sau nu), parcuri şi
problemele de mediu din Toscana. Orice tip de proiect este permis.
Temele acceptate pentru proiecte sunt: cum să te foloseşti de oraş sau de teritoriu, diferitele sisteme de transport,
conservarea spaţiului rural, surse alternative de energie, sănătate, muncă, timp liber, artă, cultură, calitatea vieţii,
etc.
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Toate proiectele trebuie dedicate viitorului Toscanei.
Proiectele pot fi prezentate în următoarele limbi: italiană, engleză, franceză, germană şi spaniolă.
Proiectele vor fi expediate într-un plic închis sau cutie conţinând specificaţia Concorso Europeo a premi „Toscana
Felix", dar pe care nu vor fi trecute datele expeditorului. Proiectele însoţite de formularul de înscriere vor fi primite
până la data de 3 martie 2011 la adresa: Consiglio Regionale della Toscana, Via Cavour n. 2 - 50129 Firenze.
Formularul de înscriere şi regulamentul complet pot fi găsite la adresele:
www.kuratorium.gda.pl/pliki/Toscania_zalacznik_nr_1.pdf
www.kuratorium.gda.pl/pliki/Toscania_zalacznik_nr_2.pdf
O comisie de examinare va evalua toate proiectele şi va întocmi o listă a câştigătorilor. Primele 3 clase câştigătoare
împreună cu profesorii lor vor câştiga o şedere de o săptămâna într-unul din parcurile regionale din Toscana şi li se
vor acorda diplome de participare. Totodată, primele 3 proiecte câştigătoare vor fi publicate în revista
„Toscanaparchi” şi vor fi trimise principalelor instituţii ale Uniunii Europene, Ministerului italian al Educaţiei şi
Cercetării şi Departamentelor Educaţie, Cultură şi Mediu al Regiunii Toscana.
Pentru mai multe informaţii contactaţi Consiliului Regional din Toscana - Direzione di zona 2 partecipazione e
rappre se ntanza,
D-na
Alessa ndra
Ta iuti,
tel.
0552387708,
fa x.
0552387352,
e-mail:
a.taiuti@consiglio.regione.toscana.it

Concursul „Imaginează-ţi o viaţă în sărăcie - poţi găsi o cale de ieşire?”

Organizaţiile „The European People’s party” şi „Group in the Committee of the Regions” invită tinerii cu vârsta între
15 şi 30 ani să participe la concursul „Imaginează-ţi o viaţă în sărăcie - poţi găsi o cale de ieşire?”
Tinerii provenind din cele 27 de state membre ale UE sunt invitaţi să exprime într-un scurt metraj de un minut modul
în care s-ar schimba viaţa lor dacă ar trăi dintr-un venit foarte mic şi ceea ce cred ei că ar putea şi ar trebui să facă
societatea pentru a ajuta oamenii să iasă din sărăcie.
Data limită pentru trimiterea filmelor este 15 iulie 2010.
Mai multe informaţii şi regulamentul complet pot fi găsite la adresa : www.eppcompetition.eu
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Concursul de fotografie „Shoot Nations”
„Shoot Nations” este un proiect fotografic anual, la nivel mondial,
incluzând un concurs, ateliere şi expoziţii pe diferite continente. În fiecare
an se concentrează pe o problemă globală diferită, iar fotografiile
produse sunt prezentate la sediul Naţiunilor Unite din New York. Tema
pentru competiţia din acest an este „Viaţa Urbană”.
Nu contează ce fel de aparat de fotografiat deţineţi, important este punctul dumneavoastră de vedere asupra vieţii.
În acest an se aşteaptă ca tinerii din întreaga lume să răspundă provocării de a oferi o perspectivă despre dificultăţile
vieţii unei lumi ce în ce mai urbane. Fie că trăiesc la ţară, oraş sau metropolă, se doreşte să se construiască o
imagine globală a ceea ce înseamnă mediu urban pentru tineri. Sunt străzile pavate cu aur? Sau sunt pline de risc şi
dificultăţi? Care sunt diferitele probleme cu care se confruntă fetele şi băieţii? Concursul se va concentra, în egală
măsură şi pe migraţia populaţiei şi impactul asupra oamenilor şi locurilor lăsate în urmă.
Fotografiile vor oferi o ilustrare vie a perspectivelor diferite ale tinerilor cu privire la această problemă în întreaga
lume. Dacă aveţi vârsta între 11 şi 25 ani şi sunteţi pasionaţi de fotografie, trimiteţi trei fotografii (sau desene), câte
unul pentru fiecare dintre aceste idei:
1. Ce înseamnă „oraş” pentru tine?
2. A creşte la oraş ca băiat sau fată.
3. De la ţară la oraş, de la oraş la ţară - oameni în mişcare.
Termen limită: 28 iulie 2010
Mai multe informaţii şi regulamentul complet pot fi găsite la adresa: www.shootnations.org
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