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ALEGERILE
EUROPARLAMENTARE 2009
Da, dvs. decideti. Prin vot.
Prin votul exprimat în alegerile pentru PE, alegeti reprezentantii care
va vor influenta viitorul si viata de zi cu zi a aproape 500 de milioane
de concetateni europeni. Daca nu va pasa, îi va pasa altcuiva, care va
decide cine sa va reprezinte în singura adunare paneuropeana aleasa
prin vot direct. Deputatii alesi în PE vor trasa viitorul Europei pentru
urmatorii 5 ani. Alegeti-va Europa pe care o doriti! Daca nu votati, nu
va plângeti!











Alegerile pentru viitorul legislativ european vor avea loc pe 7
iunie 2009, conform unui comunicat al parlamentului European.
În România, urmeaza sa fie alesi 33 de eurodeputati.
Alegerile vor avea loc simultan în toate cele 27 de state membre
ale uniunii Eurpene.
"Pentru a saptea oara în istoria de 50 ani a Parlamentului, în
perioada 4-7 iunie, vor avea loc alegeri directe în toate statele
membre. Cetatenii români vor vota la 7 iunie 33 deputati
europeni din numarul total 736"
În UE exista 375 milioane de cetateni europeni cu drept de vot,
Ei vor avea posibilitatea de a decide asupra politicilor la nivel
european.
În conditiile în care procesul de ratificare a Tratatului de la
Lisabona nu se va încheia pâna la alegerile europene, baza legala
cu privire la componenta Parlamentului European va fi Tratatul
de la Nisa.
Alegerile europarlamentare 2009 sunt alegerile (universale, prin
vot direct) cu numarul 7 din istoria Parlamentului European iar
alegerile din iunie 2009 coincid cu aniversarea a 30 de ani de la
organizarea primelor alegeri universale ale PE.

Alegeri europarlamentare 2009 in Romnia
Alegerile pentru desemnearea deputatilor in Parlamentul European
vor avea loc in perioada 4-7 iunie in toata Europa. In Romania
alegerile europarlamentare, cel mai probabil, vor avea loc duminica
07 iunie 2009.

Informatii pe scurt despre alegeri europarlamentare 2009 in Romania:












In Romania vor fi alesi un numar de 33 de reprezentanti pentru
Parlamentul European. In perioada 2007-2009 Romania a avut
35 de deputati in Parlamenul European.
Mandatul de europarlamentar are o legitimitate de 5 ani.
Europarlamenarii vor fi alesi pe baza principiului reprezentarii
proportionale (lista de candidati ai partidului).
Dreptul la vot il au toti cetatenii statelor membre UE care au
implinit 18 ani, pana in ziua de referinta, inclusiv (ziua votului),
iar limita de varsta pentru candidati la europarlamentare este de
23 de ani impliniti.
In Romania pragul electoral este stabilit la 5% din voturile
valabil exprimate.
Pentru a putea candida la functia de europarlamentar, un
independent are nevoie de 100.000 de semnaturi de sustinere.
Un independent trebuie sa obtina un numar de voturi valabil
exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral national.
(Coeficientul electoral este numarul de voturi valabil exprimate
inregistrate la nivel national impartit la 33 europarlamentari.)
Listele cu candidati din partea partidelor politice, organizatiilor
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice
sau aliantelor electorale, trebuie insotite de o lista cuprinzand cel
putin 200.000 de alegatori care sustin candidatura partidului
politic.

Numarul europarlamentarilor romani in 2009
România nu va pierde doua mandate de europarlamentar din 2009, ci
doar îsi va mentine numarul de locuri pe care l-a acceptat prin Tratatul
de aderare la UE si care este stipulat si în Tratatul de la Nisa (2000).
„În Tratatul de la Nisa erau prevazute pentru România, conform
principiului demografic, 33 de locuri. În negocierile la capitolul 30„Institutii”, pe baza numarului de locuri în Parlamentul European, s-au
negociat 35 de locuri.
Acuma, s-a regândit numarul de locuri în Parlamentul European,
redistribuirea acestora si s-a facut, evident, o redistribuire pe niste
principii care plecau de la Tratatul de la Nisa, la care nimeni nu putea sa
abandoneze.

ALEGERI TV
A avut lansarea la Bucuresti- 10 Octombrie 2007 - Alegeri.tv este o
platforma de comunicare intre politicieni si alegatori, ce ofera
politicienilor un spatiu virtual in care acestia isi pot face cunoscute
strategiile, iar alegatorilor o cale prin care sa se poata decide asupra
propriilor optiuni politice.
Alegeri.tv este axat pe prezentarea campaniilor electorale din Romania,
plecand de la campaniile pentru presedentie, parlament, europarlament
si ajungand la alegerile locale. Alegeri.tv este sansa pentru orice
politician din Romania sa-si faca cunoscut mesajul intr-un mod foarte
facil si cu impact deosebit asupra electoratului. Proiectul pastreaza toate
informatiile culese intr-o arhiva pentru o consultare ulterioara, iar la
finalul unei campanii electorale va prezinta rezultatele oficiale ale
scrutinului.
Unul dintre obiectivele prioritare ale proiectului Alegeri.tv este acela de
a fi impartial. Alegeri.tv ofera atat candidatilor cat si partidelor
posibilitatea de a-si gestiona propriul spatiu virtual din cadrul sitului,
oferind acestora o tribuna de unde sa-si faca auzita vocea (chiar si celor
cu bugete electorale reduse). Toate serviciile sitului sunt gratuite.
Va invitam sa vizitati www.alegeri.tv si sa aflati informatii despre
candidatii la alegerile Europarlamentare, sa contribuiti cu materiale sau
sa comentati materialele video de pe site.
Alegeri.tv este un proiect realizat si coordonat de Zitec (www.zitec.ro).
Zitec este o firma privata cu capital integral romanesc ce activeaza de 6
ani in domeniul solutiilor software, in special cele online.

PREMIUL SHARAROV
PENTRU LIBERTATEA DE
GANDIRE.
În decembrie anul trecut, Parlamentul European a sarbatorit 20 de ani de
la acordarea Premiului Saharov pentru prima data. La aniversare au
participat laureati ai premiului din anii trecuti. Câtiva dintre acestia au
vorbit despre cauzele personale si influenta pe care a avut-o Premiul
Saharov în activitatea lor.
Fiecare laureat are cauza sa specifica: combaterea fundamentalismului
religios, drepturile femeilor, reformele democratice, combaterea
crimelor împotriva civililor în conflictele armate. Acestia provin din
regiuni diferite: Sudan, China, Cuba, Banglades, Balcani, Franta,
Argentina, Angola. În dosarul de fata va prezentam opiniile lor.
O scurta lista a Laureatilor:
 Laureatul din 2007 al Premiului Saharov, Salih Mahmoud Osman, a
participat în decembrie 2008 la aniversarea a 20 de ani de la acordarea
primului Premiu Saharov. Într-un interviu exclusiv, dumnealui ne-a spus
ca situatia din Darfur este mai dificila decât cea din Ruanda si a cerut
Chinei sa-si revizuiasca politica în regiune.
 „Nu putem, nu stim cum si nu vrem sa traim fara libertate“, a spus
Oswaldo Payá în numele poporului cubanez acum sase ani când a primit
Premiul Saharov de la Parlamentul European. În decembrie anul trecut,
domnului Payá i s-a interzis sa participe la Bruxelles la celebrarea a 20
de ani de la acordarea premiului pentru prima data.
 Disidentul chinez Wei Jingsheng a primit Premiul Saharov în anul
1996 pentru activitatile sale de promovare a democratiei. Dumnealui a
fost condamnat la închisoare de doua ori si exilat din China. Domnul
Wei era în închisoare în momentul în care a primit acest premiu, dar în
2008 a venit la Parlamentul European cu ocazia aniversarii a 20 de ani a
Premiului Saharov.

 Câstigatoarea din anul 1994 a Premiului Saharov, Taslima Nasreen,
si-a dedicat viata luptei împotriva oprimarii femeilor si
fundamentalismului religios. În 1999, dumneaei a fost obligata sa îsi
paraseasca tara, Banglades. A trait o perioada în India, iar acum se afla
în exil în Suedia.
 Adem Demaçi a petrecut 28 de ani în închisoare pentru ca a criticat
modul în care Iugoslavia trata minoritatea albaneza. Scriitor si politician
kosovar, domnul Demaçi a fost nominalizat pentru Premiul Nobel
pentru pace si a primit Premiul Saharov al Parlamentului European în
1992.
 Reporterii fara frontiere au primit Premiul Saharov în anul 2005
pentru activitatea organizatiei în apararea libertatii presei pe plan
mondial. Olivier Basille, care a reprezentat Reporterii fara frontiere le
aniversarea a 20 de ani da la acordarea Premiului Saharov pentru prima
data, a vorbit despre libertatea presei în lume.
 În timpul „Razboiului Murdar“ din Argentina (1976-1983), guvernul
militar a rapit, torturat si omorât reprezentanti ai opozitiei politice multi din acestia tineri. În 1977, un grup de mame ale disparutilor a
început sa se reuneasca în fiecare joi în Plaza de Mayo, în Buenos Aires.
Femeile purtau esarfe albe, simbolizând scutecele copiilor lor. De
Craciun, anul trecut, Mamele au facut al 1.600-lea mars. Una din ele
este Hebe de Bonafini.
 Arhiepiscopul Zacarias Kamwenho a fost liderul miscarii pentru pace
si reconciliere din Angola si pentru activitatea sa a primit Premiul
Saharov pentru Libertate de gândire în 2001. Într-un interviu exclusiv,
dumnealui a vorbit despre situatia actuala din Angola si a spus ca
Angola ar trebui sa fie exemplu pentru alte tari africane.
 Lider al democratiei în Birmania, Aung San Suu Kyi este de 12 ani în
arest la domiciliu. Nu îsi poate vedea familia si prietenii, nu are acces la
telefon, iar posta îi este interceptata. Doamna Aung San Suu Kyi a
primit Premiul Saharov în 1990, dar nu a putut veni la reuniunea
laureatilor anul trecut. Zoya Phan, coordonator international pentru
Campania pentru Birmania (Regatul Unit) a reprezentat-o în cadrul
ceremoniei si ne-a vorbit despre situatia din Birmania si impactul
Premiului Saharov.

CENTRUL EUROPE DIRECT
LA BUCURESTI
Centrul de informare EUROPE DIRECT Timis s-au întâlnit
la Bucuresti
În perioada 05-06 februarie 2009, Centrul de informare Europe Direct
Timis a participat la deschiderea oficiala a Centrelor Europe Direct din
România ce a avut loc la Bucuresti. Alaturi de centrele Europe Direct la
întâlnire au participat si Centrele de documentare europeana, al carui rol
este de asemnea sa disemineze informatia europeana.
În total în România sunt astazi: 31 de centre de informare EUROPE
DIRECT si 12 Centre de documentare europeana, acoperind aproape
toate zonele geografice ale tarii.
Evenimentul s-a bucurat de prezenta domnilor Leonard Orban,
Comisarul European pentru Multilingvism; Vasile Puscas, Seful
Departamentului pentru Afaceri Europene; Niculae Idu, Seful
Reprezentantei Comisiei Europene în România, care au subliniat rolul
important al comunicarii pe tematica europeana.
Atât Centrele EUROPE DIRECT, cât si Centrele de documentare
europeana reprezinta adevaratele “Voci ale Uniunii Europe”, primul
punct de contact al cetateanului cu Uniunea Europeana.
Tot în cadrul întâlnirii s-a pus problema prioritatilor de comunicare ale
Comisiei Europene, tinîndu-se cont de evenimentele cele mai importante
din anul 2009 si anume: Anul 2009 ca An European al Creativitatii si
Inovatiei, Schimbarile climatice si Alegerile europarlamentare din iunie
2009.

Sunt jocurile video
benefice sau nocive?
Participa la dezbatere!

JOCURILE VIDEO PARERI
PRO SI CONTRA
Parlamentul European îti ofera acum posibilitatea sa dezbati online,
problematica jocurilor video. Sunt ele nocive sau benefice pentru copii
nostri? Probabil ca orice parinte se întreaba acest lucru.

Raportul domnului Manders
nu doreste sa interzica jocurile
video, însa cere o
reglementare stricta a acestora
si compatibilitate între statele
membre în aplicarea
sistemului PEGI. Raportul va
fi votat de catre deputatii
europeni în plen în martie.
Participa si tu si spune-ti
parerea la:
http://www.europarl.eur
opa.eu/news/public/defa
ult_ro.htm?language=RO

Un studiu recent facut în cadrul Comisiei pentru Piata interna si
protectia consumatorilor arata ca jocurile video stimuleaza memoria si
încurajeaza copiii sa fie mai creativi si cooperanti. În acelasi studiu se
arata ca violenta din aceste jocuri nu încurajeaza automat un
comportament violent.
Jocurile video, în majoritatea cazurilor, nu sunt periculoase si pot
contribui la dezvoltarea unor deprinderi importante“, a spus raportorul
Manders în cadrul reuniunii Comisiei pentru Piata interna si protectia
consumatorilor.
Acelasi raportor declara ca în acest sens se impune necesitatea unei
clasificari a jocurilor pe categorii de vârsta: Nu toate jocurile sunt
potrivite pentru copii. Evolutia jocurilor video, mai ales a celor online,
impune o mai mare sensibilizare a publicului cu privire la continutul
jocurilor video, controlul parental si instrumente precum sistemul
paneuropean de clasificare a jocurilor pe categorii de vârsta (PEGI).
Acest sistem nu este obligatoriu în momentul de fata.
„Cred ca PEGI este un sistem excelent si ar trebui sa devina standard, nu
numai în Europa, ci si în restul lumii. În momentul de fata, mai multe
state membre UE au propriul lor sistem de clasificare, fapt care creeaza
confuzie în rândul consumatorilor“, a declarat raportorul Manders. Tot
acesta, declara ca ar fi excelent ca jocurile nepotrivite pentru copii sa fie
marcate de un „buton rosu“, care sa permita parintilor sa controleze sau
sa interzica accesul copiilor la acel joc.

PARLAMENTUL EUROPEAN
vocea cetăţenilor
Informaţii esenţiale:
Hans-Gert Pottering a fost
ales preşedinte al PE în anul
2007 şi va ocupa această
funcţie până la alegerile din
2009.

Funcţie//
Următoarele
Alegeri.//
Reuniuni//
Adresă//
Tel.//
Internet//

Organul legislativ al UE ales prin vot direct
Iuniue 2009
Sesiuni plenare lunare la Strasbourg, reuniunii ale
comisiilor parlamentare si sesiuni suplimentare la
Bruxelles
Plateau du Kirchberg, B.P. 1601, L- 2929,
(352) 4300-1
europarl.europa.eu

Parlamentul European (PE) este ales de cetăţenii Uniunii Europeni
pentru a le reprezenta interesele. Îşi are originea în anii 50 şi are la bază
tratatele fundamentale. Din anul 1979, membrii Parlamentului European
sunt aleşi prin vot direct de către cetăţenii UE.
Alegerile au loc o dată la cinci ani şi fiecare cetăţean UE are dreptul de a
vota şi de a candida, indiferent unde locuieşte în UE. Astfel, Parlamentul
European exprimă voinţa democratică a celor aproximativ 500 de
milioane de cetăţeni ai Uniunii şi le reprezintă interesele în discuţie cu
alte instituţii UE.
Cele mai recente alegeri au avut loc în iunie 2004. În prezent
Parlamentul European are 785 de deputaţi din toate cele 27 de state
membre.
Membrii Parlamentului European (MPE) nu sunt grupaţi în funcţie de de
ţările politice la nivelul UE. La nivelul grupurilor politice de care
aparţin, ei reprezintă toate punctele de vedere cu privire la aspectele
politice şi integrare europeană, de la adepţii convinşi ai federalismului
până la euroscepticii fervenţi.

Unde se află sediul Parlamentului?
Parlamentul European îşi desfăşoară activitatea în trei sedii: Bruxelles
(Belgia), Luxemburg şi Strasbourg (Franţa).
La Luxemburg se află sediul administrativ (Secretariatul General).
Reuniunile întregului, Parlament, cunoscute sub denumirea de “sesiuni
plenare”, au loc la Strasbourg şi uneori la Bruxelles. Reuniunile
comosiilor parlamentare au loc tot la Bruxelles.

Numărul de locuri pentru grupurile politice la 1
septemrie 2007
Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al
Democraţiilor Europeni PPE-DE 278
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democarţilor pentru Europa ALDE 104
Grupul Independenţă şi Democraţie ID 24
Grupul Verzilor/ Alianţa Europeană Liberală Verts ALE 42
Grupul Socialist din Parlamentul European PSE 216
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
GUE/NGL 41
Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilo UEN 44
Grupul Identitate, Tradiţie, Suveranitate ITS 23
Independenţi şi locuri vacante temporar IN 13

TOTAL 785
România are în Parlamentul European 35 de deputaţi.

Controlul democratic
Pralamentul exercită controlul democratic asupra celorlalte
instituţii ale UE în diferite moduri. La începutul mandatului unei
Comisii, membrii acesteia sunt desemnaţi de guvernele statelor membre
UE, dar nu pot fi numiţi fără aprobabrea Parlamentului. Parlamentul
intervievează fiecare membru în parte, inclusiv potenţialul preşedinte la
Comisiei, şi votează aprobarea Comisiei pentru un an întreg.
Pe durata întregului mandat, Comisia răspunde politic în faţa
Parlamentului, care poate prezenta o moţiune de cenzură prin care să
solicite demisia în masă a Comisiei.
Parlamentul supraveghează activitatea Comisiei şi Consiliului,
MPE transmit întrebări în mod periodic celor două instituţii, care au
obligaţia legală de a răspunde la aceste întrebări.
Parlamentul poate extinde controlul democratic prin examinarea
cererilor trimise de cetăţeni şi înfiinţarea unor comitete de investigare.
Controlul finanţelor publice
Parlamentul si Consiliul stabilesc împreună bugetul anual al UE.
Parlamentul dezbate proiectul de buget în două lecturi succesive, dar
bugetul nu intră în vigoare decât după semnarea de către Preşedintele
Parlamentului.
Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European
monitorizează modul în care se cheltuiesc fondurile bugetare. De
asemenea parlamentul hotărâşte, în fiecare an dacă aprobă modul în care
Comisia Europeană administrează bugetul. Acest proces de aprobare are
denumirea tehnică de “acordare a descărcării de gestiune”.

Ce face Parlamentul?
Parlamentul îndeplineşte trei funcţii principale:
1. Adoptă legile europene- în colaborare cu Consiliul, în multe domenii
de politici publice. Faptul că PE este ales prin vot direct de către
cetăţenii reprezintă o garanţie a legitimităţii democratice a legislaţiei
europene
2. Parlamentul exercită controlul democratic asupra celorlalte instituţii
UE, în special asupra Comisiei. Parlamentul deţine puterea de a
aproba sau de a respingecomisarii nominalizaţi şi are dreptul de a
cere întregii Comisii să demisioneze.
3. Controlul finaţelor publice. Împreună cu Consiliul, Parlamentul
deţine autoritatea aupra bugetului UE şi poate influenţa cheltuielile
UE. Parlamentul adoptă sau respinge întregul proiect de buget.

Adoptarea legilor europene
Procedura obişnuită de adoptare (adică de aprobare) a legislaţiei
UE este “codecizia”. Această procedură acordă putere de decizie egală
Parlamentului European şi Consiliului şi se aplică pentru legislaţia dintro gamă largă de domenii.
În anumite domenii precum: agricultura, politica economică,
vizele şi emigrarea, hotărârile revin exclusiv Consiliului, dar acesta are
obligaţia de a consulta Parlamentul. De asemenea avizul conform al
Parlamentului este obligatoriu pentru anumite decizii importante, ca de
exemplu aderarea a noi state.

Avantaje de a participa
• Le va facilita elevilor
întelegerea unei game variate
de materiale folosite în viaţa
cotidiană şi a proceselor prin
care sunt obţinute.
• Le va permite să conceapă
propriile experimente legate de
chimie şi fizică, în vederea
explorării universului
materialelor şi al proprietăţilor
acestora.

• Îi va ajuta pe elevi să
înteleagă proprietăţile care
dau
anumitor
materiale
caracter
practic
şi
indispensabil.
• Va va oferi o modalitate
placută de a integra
instrumentele moderne de
învatare în demersul
dumneavoastră pedagogic.
• Va stimula receptivitatea
elevilor fata de toate aspectele
petrochimiei, prin intermediul
sesiunilor de chat.
• Îi va motiva pe elevi sa
cunoasca lumea într-o maniera
stiintifica.

Concursul de ştiinte Xperimania 2009
Exploraţi proprietăţile obiectelor de zi cu zi
Prima ediţie a proiectului Xperimania, proiect conceput cu
scopul de a stimula interesul elevilor asupra materialelor moderne şi a
proceselor chimice utilizte la obţinerea lor, s-a bucurat de un succes
imens. Activităţile bazate pe educaţia prin descoperire au atras peste
1000 de elevi.
Anul acesta Xperimania se va concentra pe proprietăţile
obiectelor familiale şi pe modul în care chimia contribuie la crearea lor.
Noul concurs „Verifică proprietatea!” îi invită pe elevi să analizeze o
proprietate fizică sau chimică a unui obiect familiar, să identifice alte materiale
cu proprietăţi similare şi să descopere mai multe despre utilizarea sa în viaţa de
zi cu zi.
Cine poate participa?
Proiectul se adresează elevilor europeni cu vârste cuprinse între 10 şi
20 de ani de la şcolile din statele membre ale Uniunii Europene, din tările
candidate şi ţările EFTA. Participarea este gratuita şi îşi prpune să stimuleze
interesul faţă de ştiinţă, considerată o prioritate pentru ca economia Europei să
rămână una bazată pe informaţie.
Cum pot sa particip?
Vizitaţi site-ul http://www.xperimania.net şi descoperiţi pachetul informativ
şi resursele de care aveţi nevoie pentru a participa. Puteţi opta pentru noul
concurs, „Verifică proprietatea!”, sau pentru activităţile desfăşurate şi în
primul an de proiect: sesiuni de chat, cronologia descoperirilor si
experimentelor.

