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Odată cu publicarea celui de-al 11-lea
raport privind Uniunea securității,
Comisia Europeană a prezentat, în data
de 18 octombrie, un set de măsuri
operaționale și practice menite să
asigure o mai bună protecție a
cetățenilor UE împotriva amenințărilor
teroriste. Măsurile vizează remedierea
vulnerabilităților constatate în urma
atacurilor recente și vor ajuta statele
membre la mai buna protejare a spațiilor publice și privarea teroriștilor de
mijloacele necesare pentru a acționa. Comisia a propus, de asemenea, consolidarea
acțiunii externe a UE în ceea ce privește combaterea terorismului și a recomandat
demararea de negocieri cu Canada pentru un acord revizuit privind registrul cu
numele pasagerilor.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Nu vom ceda niciodată în

fața teroriștilor care ne atacă securitatea și libertățile. Europenii solicită adoptarea,
atât la nivelul guvernelor naționale, cât și la nivelul UE, a unor măsuri ferme de
combatere a acestor riscuri. Datorită noilor măsuri anunțate astăzi, statele membre
vor putea, pe de o parte, să îi priveze pe teroriști de mijloacele care le permit să
comită acte odioase, și, pe de altă parte, să asigure o mai bună protecție a spațiilor
publice și, astfel, a modului nostru de viață.”

Sunt propuse trei direcții principale de acțiune:
• protejarea spațiilor publice, printr-un plan de măsuri care au în vedere un
sprijin financiar sporit, instrumente de îndrumare/orientare, schimb de bune practici
și îmbunătățirea cooperării dintre actorii locali și sectorul privat, precum și printr-un
plan de acțiune referitor la contracararea atacurilor cu substanțe chimice, biologice,
radiologice și nucleare (CBRN), menit să intensifice nivelul de pregătire,
adaptabilitate și coordonare la nivelul UE;
• privarea teroriștilor de mijloacele pe care le folosesc pentru a acționa,
prin măsuri ce vizează limitarea accesului la substanțele utilizate pentru fabricarea
de explozivi artizanali, sprijinirea autorităților de aplicare a legii și judiciare atunci
când se confruntă cu probleme de criptare în anchetele penale și combaterea
finanțării terorismului;
• consolidarea acțiunii externe privind combaterea terorismului, prin
recomandarea de a autoriza deschiderea negocierilor cu Canada pentru un acord
revizuit privind registrele cu numele pasagerilor (PNR) și prin consolidarea
cooperării Europol cu țările terțe.
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Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în acest domeniu, stabilind principalele acțiuni
necesare pentru a asigura un răspuns eficient al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv
contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor.
Sursa: www.ec.europa.eu

Dezvoltarea platformei Europeana, pentru promovarea patrimoniului cultural
O consultare publică online, lansată de Comisia Europeană în data de 17 octombrie, va aduna opiniile cetățenilor și
organizațiilor interesate de cultura digitală cu privire la utilizarea platformei online www.europeana.eu, dedicată
conservării patrimoniului cultural, ce înregistrează peste 700.000 de vizite lunar.
Platforma asigură accesul la peste 53 de milioane de lucrări, inclusiv imagini, texte,
înregistrări video și audio, precum și material 3D din colecțiile a peste 3.700 de
biblioteci, arhive, muzee, galerii sau colecții de materiale audiovizuale din întreaga
Europă. Ea poate fi folosită de profesori, artiști, analiști de date din instituțiile culturale
sau sectorul crreativ, dar și de oricine caută informații online despre cultură.
Consultarea publică va ajuta la identificarea, printr-o evaluare independentă, a modului
în care este folosită platforma și cum ar putea fi acesta îmbunătățit, iar platformă să
devină mai accesibilă pentru toată lumea. De exemplu, ea furnizează conținut ce poate
fi reutilizat în sectoare precum educația, cercetarea sau cel creativ, lucru de care foarte
mulți oameni nu sunt conștienți. Rezultatele consultării vor contribui la dezvoltarea pe
mai departe a ceea ce oferă Europeana publicului larg, precum și la creșterea vizibilității și gradului de utilizare a
patrimoniului cultural european disponbil online. Platfoma va fi asociată Anului european al patrimoniului cultural,
sărbătorit în 2018.
Consultarea este disponibilă online, inclusiv în limba română, și va fi deschisă până în data de 14 ianuarie 2018.
Sursa: www.ec.europa.eu

Descoperire în domeniul astronomiei, cu finanțare europeană
Folosind două metodologii diferite, una pe bază de unde gravitaționale
și una pe bază de lumină, cercetătorii au putut urmări, pentru prima
dată, coliziunea a două stele neutronice. Rezultatele au fost prezentate
luni, 16 octombrie, de echipe de oameni de știință ce au participat la
descoperirea undelor gravitaționale, cercetare pentru care a fost
acordat premiul Nobel pentru fizică 2017. La observarea științifică au
luat parte și 11 studenți-doctoranzi din cadrul proiectului GraWIToN,
finanțat cu fonduri europene în valoare de 3,7 milioane de euro prin
programul „Acțiuni Marie Skłodowska-Curie".
Comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, Carlos
Moedas, a subliniat natura extraordinară a acestui eveniment: „Această zi marchează o nouă abordare în

astronomie. De acum înainte, cercetătorii vor avea posibilitatea atât de a vedea, cât și de a auzi evenimentele
cosmice, pentru a le putea înțelege mai bine. Sunt mândru că fondurile UE au contribuit la descoperirile lor de
pionierat."
Descoperirea va contribui la aprofundarea cunoștiințelor referitoare la univers, ea demonstrând că molecule precum
aurul și platina se formează în coliziuni cosmice pe scară mare.
Cercetarea s-a desfășurat în cadrul observatoarelor LIGO din SUA și Virgo din Italia, precum și în alte instituții, cum
ar fi Observatorul European Austral (ESO), care a primit finanțare europeană în valoare de peste 14 milioane euro în
ultimii 10 ani.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Fermierii din România primesc sprijin pentru combaterea problemelor climatice
Comisia Europeană a inclus alte cinci state, printre care și România, pe lista celor care pot crește suma plătită în
avans fermierilor afectați de condițiile climatice dificile din prima jumătate a acestui an. În urma acestei decizii,
fermieri din 15 state membre sunt acum eligibili pentru a primi în avans plăți mai mari.
Această măsură a fost luată în prima parte a lunii septembrie pentru
zece state: Belgia, Cehia, Spania, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia,
Portugalia și Finlanda. Acestora li se adaugă acum alte cinci țări: România,
Croația, Irlanda, Grecia și Marea Britanie, state care au cerut mai târziu acest
sprijin și care au reacționat după ce procedurile pentru primele 10 state erau
deja demarate. Astfel, pentru a evita îngreunarea întregului proces, Comisia a
decis să abordeze separat cererile celor două grupuri de state.
Diferitele condițiile climatice dificile, de la secetă la ploi puternice, pe care au
trebuit să le înfrunte anul acesta, i-au pus pe fermieri în fața unor dificultăți
financiare. Permiterea creșterii nivelului plăților efectuate în avans de autoritățile naționale către fermieri, conform
politicii agricole comune, are ca scop ameliorarea problemelor care țin de fluxul de numerar.
Acordul acoperă plățile directe către fermieri și anumite plăți pentru dezvoltarea rurală, care sunt de regulă
efectuate de statele membre în perioada 1 decembrie – 30 iunie. Până acum statele membre puteau alege să
efectueze în avans, începând cu 16 octombrie, în fiecare an, până la 50% din totalul plăților directe, respectiv 75%
din cele destinate dezvoltării rurale. Decizia Comisiei le permite statelor afectate de condiții climatice dificile să
crească nivelul acestor plăți până la 70% și respectiv 85%.
De acum statele eligibile au posibilitatea să decidă singure dacă vor profita sau nu de această facilitate legată de
normele pentru acordarea în avans a plăților.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Workshop SOTEU - Europa pentru tineri
În data de 11 octombrie 2017, Centrul Europe Direct Galati a răspuns cu deosebit interes propunerii dnei Alexandra
Teodorescu, lector în cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie Galați, de a fi parteneri în organizarea
evenimentului „Europa pentru tineri". Temele dezbatute au fost starea Uniunii Europene, viitorul acesteia, precum și
viitorul tinerilor în calitatea lor de cetățeni europeni.
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Conferința Consiliului Concurenței - 10 ani de la Aderarea României la UE
În data de 12 octombrie 2017, a avut loc la Galați un eveniment organizat de Consiliul Concurenței, în colaborare cu
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Județean Galați. Temele aflate pe agenda conferinței au fost: Aspecte

generale privind activitatea antitrust a Consiliului Concurenţei; Consiliul de supraveghere navală, investigații sector
transporturi/naval; Aspecte privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenţei pe pieţele serviciilor de
utilităţi publice, recomandări pentru îmbunătăţirea mediului concurenţial pe aceste pieţe ; precum și aspecte concrete

privind condițiile în care pot fi accesate ajutoarele de stat și fondurile europene. Totodată, evenimentul ce s-a
bucurat de o participare numeroasă, a marcat împlinirea a 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeană și
20 de ani de activitate a Consiliului Concurenței.

Rolul patrimoniului național în păstrarea identității europene
În data de 6 octombrie 2017, la Casa Corpului Didactic a avut loc o activitate a ce s-a concentrat pe rolul
patrimoniului național în păstrarea identității europene. Parteneri în organizarea evenimentului au fost: Colegiul
Național Alexandru Ioan Cuza, Muzeul de Istorie Paul Păltănea, Centrul Europe Direct Galați, Biblioteca V.A. Urechia,
Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Galați, Palatul Copiilor. Au fost susținute prezentări valoroase pentru
publicul larg, cum ar fi: Patrimoniul – o valoare perenă; Valori de patrimoniu național; Arhivele naționale un tezaur

al patrimoniului; De la patrimonial local gălățean la cel național; Provocări contemporane și prezervarea identității
culturale europene.
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CONCURSURI
Concursul „Europa ta, părerea ta" 2018
Comitetul Economic şi Social European (CESE) organizează pentru a 9-a ediţie a „Europa ta, părerea ta", o simulare
a sesiunii plenare a CESE care oferă elevilor de liceu din cele 28 de state membre ale UE şi din cele 5 state candidate
(Albania, Republica Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia) ocazia de a vedea cum decurge procesul de luare a
deciziilor pe un anumit subiect. Anul acesta subiectul marchează a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma „Europa
60 de ani: unde data viitoare?"
Exerciţiul de simulare se va derula în două etape:
- înscrierea, selecţia şi pregătirea în clasă, şi
- participarea în atelierul de la Bruxelles.
Pentru a candida, o şcoală trebuie:
- să fie situată într-un stat membru al UE sau într-un stat candidat oficial pentru UE;
- să fie recunoscută de către autorităţile din domeniul educaţiei dintr-unul sau mai multe state membre sau state
candidate;
- să aibă un computer (care poate deschide şi tipări fişiere PDF), cu acces la internet şi e-mail;
- să selecteze un profesor şi trei elevi în penultimul an de liceu (16 ani) care se pot exprima în engleză;
- să discute pe subiectul ales pentru exerciţiul de simulare în clasă înainte de a veni la Bruxelles;
- să găzduiască un membru CESE pentru o sesiune de informare cu privire la UE şi Comitet între ianuarie şi februarie
2017 (cheltuielile de călătorie ale membrului CESE vor fi asigurate de Comitet).
Alte clase de la aceeaşi şcoală şi/sau alte şcoli pot fi invitate să participe la această întâlnire cu membrul CESE.
Data limită pentru înscrierea şcolilor: 24 noiembrie 2017.
Se acceptă o singură înregistrare pe şcoală.
După încheierea înscrierilor, va fi selectată câte o singură şcoală pentru fiecare stat membru şi pentru fiecare din
cele 5 state candidate, pentru a participa la acest exerciţiu de simulare. Şcolile selectate îşi vor alege apoi trei
elevi din penultimul an de liceu (vârsta 16 ani) care le vor reprezenta, precum şi profesorii însoţitori ai acestora. Şi
elevii şi profesorii trebuie să aibă abilitatea de a se exprima în engleză.
Evenimentul va avea loc la Bruxelles, la sediul Comitetului Economic şi Social European, între 15 și 16 martie 2018.
CESE va asigura cheltuielile de călătorie şi cazare ale elevilor şi profesorilor însoţitori.
Mai multe informații: http://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018
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