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ȘTIRI
Colocviul anual privind drepturile fundamentale 2017

În acest număr:

„Drepturile femeilor în vremuri tulburi” a reprezentat principala temă de
actualitate, abordată la Colocviul anual privind drepturile fundamentale, desfășurat
în perioada 20-21 noiembrie la Bruxelles. În contextul în care în statele membre UE
încă nu s-a ajuns la egalitatea de gen, lucru subliniat de un nou sondaj
Eurobarometru, Comisia Europeană a anunțat o serie de acțiuni concrete pentru a
elimina diferența de remunerare dintre femei și bărbați, prin intermediul unui plan
de acțiune ce urmează a fi pus în practică în perioada 2018-2019.
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subreprezentate în posturile de decizie din
politică și din mediul de afaceri. La nivelul
UE, acestea continuă să câștige, în medie,
cu 16% mai puțin decât bărbații, iar
violența împotriva femeilor este încă
foarte răspândită. Acest lucru este nedrept
și inacceptabil în societatea de astăzi.
Trebuie să eliminăm diferențele de
remunerare dintre femei și bărbați,
deoarece independența economică a
femeilor este cea mai bună protecție a
acestora împotriva violenței.”

Competiția de Public
Speaking „Lumea mea
depinde de noi”
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Politicieni, cercetători, jurnaliști, ONG-uri, activiști, companii și organizații
internaționale au dezbătut, în cadrul colocviului, subiecte precum: hărțuirea
sexuală, violența împotriva femeilor, diferența de remunerare dintre femei și bărbați
sau echilibrul dintre viața profesională și cea privată.
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Comisarul pentru justiție, consumatori și
egalitate de gen, Věra Jourová, a
declarat: „Femeile
sunt
încă

Una dintre principalele probleme privind egalitatea de gen o reprezintă diferența de
remunerare dintre femei și bărbați (situată la o medie europeană de 16,3% în
defavoarea femeilor). Pentru a soluționa această problemă, Comisia propune
un Plan de acțiune a cărui aplicare va duce printre altele la:
• sporirea gradului de respectare a principiului egalității de remunerare, prin
evaluarea posibilității de a modifica Directiva privind egalitatea de gen;
• combaterea efectului de penalizare asociat cu obligațiile familiale, prin îndemnul
de a adopta rapid propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea
privată;
• spargerea așa-numitului „plafon de sticlă”, prin finanțarea proiectelor de
îmbunătățire a echilibrului de gen în cadrul companiilor și prin încurajarea
guvernelor și a partenerilor sociali să adopte, de asemenea, măsuri concrete.
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Cel mai nou sondaj Eurobarometru privind egalitatea de gen arată că:
• egalitatea de gen este importantă pentru majoritatea europenilor, 9 din 10 europeni declarându-se în favoarea
promovării ei;
• este nevoie de mai multe femei în politică, 7 din 10 europeni susținând posibilitatea unor măsuri juridice de
asigurare a parității;
• repartizarea egală a sarcinilor domestice și a îngrijirii copiilor nu este încă o realitate, deși peste 80% dintre
europeni sunt în favoarea repartizării egale a sarcinilor domestice;
• egalitatea de remunerare contează, 90% dintre europeni considerând inacceptabile diferențele de salarizare, iar
64% favorizând transparența salarială ca mijloc de modificare a situației de fapt.
Sursa: www.ec.europa.eu

Lecțiile Gustului – Comisia promovează alimentația sănătoasă în rândul copiilor
Asociația „Sărbătoarea Gustului", în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, Ministerul
Educației Naționale, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Primăria Capitalei – prin
Proedus, a organizat în data de 20 noiembrie, la Școala Centrală (Strada Icoanei 3-5, București), „Lecțiile
Gustului” – un eveniment destinat educării culinare a copiilor în scopul promovării unei alimentații sănătoase și a
unui comportament responsabil în ceea ce privește mediul înconjurător și a luptei împotriva risipei alimentare.
De asemenea, în cadrul evenimentului din data de 20 noiembrie, a fost distribuit,
în premieră, o broșura pedagogică, ce va ajunge ulterior la 201.671 de elevi din
clasele primare, și va servi drept ghid cu exerciții și subiecte privind temele
susmenționate. Broșura conține 7 teme ce presupun efectuarea lor împreună cu
părinții, acasă. Acestea sunt structurate pe subiecte referitoare la înțelegerea
elementelor legate de nutriție, elemente ce sunt prezente pe etichetele diferitelor
produse alimentare. Mai mult, va fi abordat și comportamentul necesar și
responabil – cu impact asupra mediului înconjurător.
La evenimentul de la Școala Centrală a participat, din partea Reprezentanței
Comisiei Europene în România, dl Vincent LAMBOTTE, coordonator al echipei
de informare-comunicare.
Reprezentanța Comisiei Europene dorește, prin această inițiativă, să promoveze un stil de viața sănătos și o dietă
echilibrată pentru copii. De altfel, parteneriatul cu Sărbătoarea Gustului a continuat și în cadrul Târgului Gaudeamus,
acolo unde au fost organizate ateliere pentru copii și demonstrații pentru public pe acest subiect.
Sursa: www.ec.europa.eu

Măsuri împotriva știrilor false și dezinformării online
Comisia Europeană a lansat luni, 13 noiembrie, o consultare publică
privind știrile false și dezinformarea online și a creat un Grup de
experți la nivel înalt, format din reprezentanți ai mediului academic,
platformelor online, presei și societății civile. Rezultatele consultării și
ale lucrărilor Grupului vor fi integrate într-o strategie europeană de
combatere a propagării știrilor false, ce urmează a fi prezentată în
primăvara anului 2018.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Libertatea de

a primi și partaja informații și pluralismul mass-mediei sunt consacrate
în Carta drepturilor fundamentale a UE. Trăim în vremuri în care fluxul
de informații și dezinformarea au devenit aproape copleșitoare. De aceea trebuie să le oferim cetățenilor noștri
instrumentele cu care să poată să identifice știrile false, să-și recâștige încrederea în mediul online și să gestioneze
informațiile pe care le primesc.”
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Consultarea are trei componente principale:
• delimitarea problemei, respectiv modul de percepere a știrilor false, gradul de conștientizare a acestora de
către public și încrederea în mass-media;
• evaluarea măsurilor luate deja de platforme, canalele de știri și organizațiile societății civile pentru combaterea
acestui fenomen;
• identificarea eventualelor măsuri care ar putea să consolideze accesul publicului la informații verificate și
fiabile, precum și să contracareze răspândirea dezinformării online.
Consultarea publică va fi deschisă participării până în data de 23 februarie 2018.
În ceea ce privește Grupul la nivel înalt, Comisia a lansat o invitație experților de a-și exprima interesul pentru a
deveni membri ai acestuia până cel târziu la mijlocul lunii decembrie 2017. Grupul ar trebui să includă
reprezentanți din fiecare domeniu de expertiză, fiind vizată o selecție echilibrată a experților. El ar urma să-și
înceapă activitatea în ianuarie 2018 și va funcționa timp de câteva luni, scopul său fiind de a oferi sprijin Comisiei în
delimitarea problemei, definirea rolurilor și responsabilităților părților implicate, înțelegerea dimensiunii internaționale
a fenomenului, recunoașterea pozițiilor luate de actoriii relevanți și, nu în ultimul rând, formularea de recomandări.
Platformele online și alte servicii de pe internet au deschis noi posibilități de a se conecta, dezbate și colecta
informații. Însă, răspândirea de știri care induc în eroare cititorii în mod intenționat pune probleme tot mai mari
pentru funcționarea corectă a democrațiilor, ea afectând capacitatea publicului de a înțelege realitatea.
Măsurile propuse vin ca urmare a invitației lansate de Parlamentul European Comisiei, de a analiza situația actuală și
cadrul juridic care se referă la știrile false și de a examina posibilitatea unei inițiative legislative care să limiteze
diseminarea acestui tip de conținut.
Sursa: www.ec.europa.eu

„Forumul pentru aer curat” aduce noi măsuri
Cu ocazia „Forumului pentru aer curat”, organizat de Comisia Europeană, între 16-17 noiembrie, la
Paris, Agenția Europeană de Mediu va lansa un instrument nou, indicele de calitate a aerului. Acesta le va
permite cetățenilor să verifice aproape în timp real calitatea aerului din zona în care locuiesc.
„Există prea mulți oameni ce respiră aer care le poate face rău. Acest

aspect reprezintă o povară imensă pentru sistemele noastre de sănătate și
ne afectează nivelurile de productivitate de la locul de muncă. Am stabilit
standarde privind calitatea aerului și trebuie să ne asigurăm că acestea sunt
respectate la nivelul întregii UE pentru a îmbunătăți starea de sănătate a
cetățenilor. Implementarea integrală a normelor UE privind aerul curat va
reduce numărul de decese premature cu aproape 50 % până în 2030”, a
declarat Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri
maritime și pescuit.

Forumul pentru aer curat pune accentul pe trei subiecte: calitatea aerului în
orașe, agricultura și calitatea aerului, oportunitățile de afaceri asociate
aerului curat.
Evenimentul va reuni experți în domeniu și factori de decizie, iar dezbaterile vor fi inițiate de peste 30 de vorbitori,
printre care: comisarul european Karmenu Vella; comisarul european Pierre Moscovici, responsabil pentru
afaceri economice și financiare, impozitare și vamă; Anne Hidalgo, primarul Parisului; Nicolas Hulot, ministrul
francez al ecologiei; Valérie Pécresse, președintele regiunii Ile-de-France; Shirley Rodrigues, viceprimar
Londra; Hans Bruyninckx, director executiv al Agenției Europene de Mediu.
După schimbările climatice, poluarea aerului reprezintă principalul motiv de îngrijorare pentru cetățenii UE în
legătură cu mediul înconjurător și totodată este principala cauză a peste 400.000 de decese premature anual.
Costurile cu poluarea aerului depășesc 20 de miliarde de euro anual.
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În acest context, UE a luat mai multe măsuri dedicate îmbunătățirii aerului, precum: reducerea traficului, sprijinirea
dezvoltării de autovehicule nepoluante, ecologizarea mijloacelor de transport în comun, stabilirea de rețele extinse
pentru biciclete. De asemenea un impact major îl are programul LIFE, care susține proiectele din domeniul mediului.
Politicile UE privind aerul curat au contribuit semnificativ la reducerea nivelului poluanților din aer și la garantarea
faptului că aerul pe care îl respirăm nu este nociv. Totuși sunt necesare acțiuni suplimentare, astfel că eforturile vor
continua în această direcție cu noi măsuri, precum lansarea indicelui de calitate a aerului.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENT
Competiția de Public Speaking „Lumea mea depinde de noi”
În data de 18 noiembrie, Colegiul Național Liceal „Alexandru Ioan Cuza” Galați a organizat, în cadrul Programului
European „Educaţia Globală”, Competiția de Public Speaking „Lumea mea depinde de noi”. Parteneri ai
evenimentului au fost: Centrul Europe Direct Galați și Casa Corpului Didactic Galați.
Au participat la concurs elevi din cadrul: Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiului Național „Vasile
Alecsandri”, Colegiului Național „Costache Negri” și Liceului Teoretic „Mircea Eliade”. Deși în orașul nostru nu există
o tradiție în organizarea și desfășurarea unor astfel de competiții, discursurile prezentate și motivația tinerilor
reprezintă un început promițător pentru astfel de competiții de interes local.

STAGII
Stagii la Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA)
Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă urmăreşte creşterea sistemului general de siguranţă maritimă la
nivelul Comunităţii. EMSA contribuie la reducerea riscului accidentelor maritime, poluării şi pierderii de vieţi omeneşti
pe mare.
Programul de stagii urmăreşte:
• să le ofere stagiarilor experienţă de lucru în domeniul legislaţiei siguranţei maritime;
• să le ofere stagiarilor posibilitatea de a acumula experienţă practică şi cunoştinţe cu privire la activitatea de zi cu zi
a unităţilor şi secţiunilor EMSA;
• să le ofere absolvenţilor posibilitatea să pună în practică cunoştinţele acumulate pe parcursul studiilor.
Datele de începere a acestor stagi sunt de regulă 1 martie şi 1 octombrie în fiecare an. Stagiarii au câte un mentor
în cadrul EMSA şi au dreptul de a participa la întâlniri, să primească documente şi să participe la activitatea
departamentului unde sunt alocaţi, corespunzător cu pregătirea pe care o au.
Criterii de eligibilitate
Candidaţii:
• vor fi selectaţi dintre cetăţenii statelor membre UE, din Islanda şi Norvegia; un număr limitat de stagiari pot
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proveni din afara statelor membre, în funcţie de fondurile alocate pentru acest program;
• trebuie să fi terminat cursurile universitare şi să aibă diplomă până la data candidaturii;
• trebuie să cunoască bine limba engleză şi, dacă sunt din statele membre UE, trebuie să cunoască cel puţin
satisfăcător încă o limbă a Comunităţii.
Grantul:
Stagiarii vor primi un grant lunar de 934,51 euro. Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un grant suplimentar, cu cel mult
50% mai mare. Stagiarilor selectaţi li se pot acoperi costurile de transport în funcţie de bugetul disponibil. Această
sumă se plăteşte la finalul stagiului (cel puţin 3 luni).
Data limită: 15 decembrie 2017 (pentru stagiile care încep pe 1 martie 2018 şi se încheie pe 31 august 2018).
Mai multe detalii despre candidatură găsiţi pe site-ul EMSA.

Stagii de traducere la Parlamentul European
Parlamentul European oferă stagii de practică în cadrul Secretariatului său pentru a contribui la formarea
profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea modului de funcţionare a acestei instituţii.
Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii generale:
• să fie cetăţeni ai unui stat membru UE sau ai unei ţări candidate;
• să aibă peste 18 ani în momentul începerii stagiului;
• să aibă o diplomă universitară după efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel puţin trei ani înainte de
termenul limită;
• să cunoască la perfecţie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a uneia dintre ţările
candidate şi aibă o cunoaștere aprofundată a altor două limbi oficiale ale UE;
• să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un angajament salarizat pentru mai mult de patru săptămâni
consecutive, plătit din bugetul UE.
Stagiile se derulează în Luxemburg. Pentru exemplificare, în 2016 bursa a fost de 1 252,62 de euro pe lună.
Durata acestor stagii este de trei luni. În mod excepțional, acestea pot fi prelungite pentru o perioadă de maximum
trei luni.
Datele următoarelor stagii şi perioada de înscriere
• 1 ianuarie: 15 iunie - 15 august (miezul nopții)
• 1 aprilie: 15 septembrie - 15 noiembrie (miezul nopții)
• 1 iulie: 15 decembrie - 15 februarie (miezul nopții)
• 1 octombrie: 15 marite - 15 mai (miezul nopții)
Înainte de a vă depune candidatura, vă rugăm să citiți Internal Rules Governing Translation Traineeships.
Mai multe informații pe site-ul Parlamentului European.
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