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Ziua Europei la Timisoara
Ce este Ziua Europei?
Probabil că ați întâlnit din
întâmplare, într-o agendă sau într-o altă
publicație, mențiunea „Ziua Europei”
pentru data de 9 mai şi v-ați întrebat care
este semnificația acesteia.

întregii puteri militare. Ţările la adresa
cărora a fost lansat apelul aproape se
distruseseră reciproc într-un conflict care
a lăsat în urma sa pagube materiale
imense şi un sentiment de dezolare.
Prin urmare, totul a început în
acea zi. Iată de ce liderii UE,
întruniți în cadrul summit-ului
de la Milano, în 1985, au decis
ca la data de 9 mai să fie
sărbătorită Ziua Europei.

Fiecare țară care alege în mod
democratic să adere la
Uniunea
Europeană
îşi
însuşeşte
valorile
sale
fundamentale de pace şi
solidaritate.
Foarte puțini ştiu, probabil, că la
data de 9 mai 1950 s-a făcut primul pas în
direcția creării Uniunii Europene de astăzi.
La Paris, în acea zi, pe fundalul amenințării
izbucnirii unui al treilea război mondial în
Europa, ministrul francez al afacerilor
externe, Robert Schuman, a citit în fața
presei internaționale o declarație prin
care chema Franța, Germania şi alte state
europene să-şi pună în comun producțiile
de cărbune şi oțel, aşezând astfel piatra
de temelie a unei federații europene.
Ceea ce ministrul francez a propus a fost
crearea
unei
instituții
europene
supranaționale, însărcinată cu gestionarea
industriei cărbunelui şi oțelului, sector
care constituia, la vremea respectivă, baza
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În timp ce Europa ca atare exista de
secole, elementele care o uneau, în
absența regulilor şi instituțiilor, nu au fost
suficiente în trecut pentru a preveni
tragediile cele mai îngrozitoare.
Integrarea Europei nu va avea loc nici întro zi, nici în câteva decenii. Există încă
numeroase deficiențe şi imperfecțiuni
evidente. Proiectul început în perioada de
după cel de-al Doilea Război Mondial este
încă nou. În trecut, eforturile făcute în
direcția unificării Europei se bazau pe
dominarea unui grup de către altul.
Aceste încercări nu puteau continua,
pentru că cei învinşi nu doreau decât un
singur lucru: redobândirea libertății.

În prezent, ambițiile sunt complet diferite:
construirea unei Europe care respectă
libertatea şi identitatea tuturor națiunilor
care intră în alcătuirea sa. Doar astfel
Europa poate deveni stăpână pe destinul
său şi poate juca un rol pozitiv în lume.
Uniunea Europeană este în slujba
cetățenilor săi. Păstrându-şi valorile,
obiceiurile şi limba, aceştia ar trebui să se
simtă în Europa ca acasă.

Ziua de 9 Mai

semnifică
începutul construcției europene, iar
celebrarea ei reprezintă un simbol pentru
vocația țării noastre, care a dobândit în
anul 2007 statutul de membru cu drepturi
depline al Uniunii Europene.
Devenită o tradiție în Timişoara şi
județul Timiş, sărbătorirea Zielei Europei,
a fost marcată prin organizarea unor
manifestări deosebite, la realizarea cărora
au contribuit alături de Fundația
Serviciilor Sociale Bethany prin Centrul
Europe Direct Timiş, Instituția Prefectului
județul Timiş, Consiliul Județean Timiş,
Direcția Județeană de Sport Timiş,
Inspectoratul Şcolar Județean Timiș,
Filarmonica Banatul etc.
Sub egida “Eşti european! Fii
alături de noi de Ziua Europei!” la Muzeul
Satului din Timişoara, în data de 9 MaiZiua Europei, a fost sărbătoare. Într-o
atmosferă de primăvară, caldă şi cu mult
verde atât părinții, bunicii şi copii au putut
profita de spectacolele oferite cu această
ocazie.
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Pe parcursul zilei au avut loc o serie de
programe artistice precum: jocuri şi
muzică uşoară oferite de Palatul Copiilor
Timişoara- “Hora Timişului”, grupul Flores
şi dans modern “Torent”, dar şi de copiii
de la şcoala “Ed Vertigo” şi copiii de la
Centrul de Tranzit în Regim de Urgență
Timişoara.

Alături de aceste spectacole derulate pe
scenă, s-au organizat întreceri sportive şi
concursuri de orientare turistică, crosul
“Zilei Europei”, concurs de ciclism, turneu
de fotbal şi festivalul “jocuri fără
frontiere”- de motricitate, îndemânare,
precizie.

În paralel cu spectacolele şi
întrecerile sportive, oamenii au putut
vizita standuri de prezentare a unor țări
membre şi nemembre ale Uniunii
Europene, în corturi amenajate în acest
sens. Printre țările participante au fost:
Olanda, Suedia, India, Germania, Italia,
Tunisia. Materiale gratuite de informare
europeană au fost distribuite prin Centrul
Europe Direct Timiş cetățenilor interesați,
la standul special amenajat.
Nici cei mici, nu au fost uitați,
aceştia având ocazia să picteze ceea ce
gândesc ei despre Europa pe o pânză
uriaşă de 30 de metri, sau să se lase
pictați pe față cu multe culori. Distracția a
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fost maximă când un clown I-a învățat pe
cei mai mici să cânte şi să danseze.

Pe tot parcursul zilei de 9 Mai, în
Timişoara pe ruta P-ța Victoriei, Instituția
Prefectului județul Timiş-Pădurea Verde a
circulat un tramvai decorat cu simbolurile
Uniunii Europene, unde s-au distribuit
gratuit călătorilor materiale informative
despre Uniunea Europeană.

Alegeri europarlamentare în România după
20 de ani de la căderea comunismului
În data de 21 şi 25 mai 2009, s-a dezbătut
din
nou
problematica
alegerilor
europarlamentare, dar de data asta în
rândul studenților de la universitățile
Politehnică şi Agronomie.
Invitat special a fost conf. univ. dr. Vasile
Docea de la catedra de Politologie din
cadrul Universității de Vest Timişoara.
Acesta a încercat să-I responsabilizeze pe
studenți cu privire la importanța de a
merge la vot, sublinând faptul că oricum
altcineva va merge în locul lor să voteze, şi
va decide pentru ei cine să îi reprezinte în
singura adunare paneuropeană aleasă
prin
vot
direct.

Tot în cadrul dezbaterii s-a prezentat pe
scurt rolul Uniunii Europene, respectiv al
Parlamentului European, care sunt
grupurile politice la nivel european, cum
sunt împărțite şi care sunt orientările
acestora.
Chiar dacă numărul participanților, nu a
fost foarte mare, cei interesați au fost
activi dezbâtând problema cu maturitate.

Alegeri
europarlamentare
atenţia elevilor

Sesiunile s-au desfăşurat sub formă de
dezbatere, în care oricine putea să
argumenteze pro şi contra alegerilor.
Întrebările au fost pertinente, legate de o
întrebare arzătoare, caragialească şi
anume “Eu cu cine votez?”. Răspunsul a
fost simplu: “depinde de fiecare dintre
noi, de orientarea noastră politică sau de
simpatiile pe care le avem” a declarat
Vasile Docea.
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în

Centrul Europe Direct Timiş a susținut de
asemenea două sesiuni de informare
despre alegeri europarlamentare, dar nu
numai, pentru elevii de la două licee: unul
din Timişoara şi celălalt din Periam.
“Dacă nu votați, nu vă plângeți”, acesta a
fost principalul mesaj pe care echipa
centrului Europe Direct Timiş a încercat
să-l transmită în rândul elevilor şi faptul că
votul lor contează. Utilizând ca mijloc de
comunicare, power point-ul, elevii au
putut afla care sunt cele mai importante

lucruri despre Parlamentul European, cum
se votează, principalele partide candidate,
pe scurt ce face Parlamentul European.

Părerile au fost pro şi contra, ceea ce e
bineînțeles normal în cadrul unei
dezbareri. Pe lângă tematica alegerilor
europarlamentare, elevii au fost provocați
să spună ce ştiu ei despre Uniunea
Europeană, dar şi ce pot ei să facă pentru
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a ajuta la măsurile împotriva încălzirii
globale.

Sesiunea s-a încheiat cu o simulare de
luare a deciziilor între cele trei instituții
europene cu acest rol. Astfel, o parte din
elevi au fost Comisia Europeană, alții
Consiliul Uniunii şi al treilea grup
Parlamentul European. Legea dezbătuta a
fost despre schimbări climatice şi măsuri
de protecție.

Teme principale pentru alegerile europene
din iunie
Cât de deschise trebuie să fie
graniţele noastre?
Cât timp Uniunea Europeană va rămâne
un loc sigur şi afluent, numărul
imigranților va continua să crească.
Imigrația afectează țările membre ale UE,
aducând deopotrivă oportunități şi
provocări. Dintre măsurile adoptate de
Parlamentul European în acest sens,
amintim lupta împotriva imigrației ilegale,
sancționarea angajatorilor de resortisanți
din țări terțe cu şedere ilegală şi creşterea
numărului de imigranți cu „înaltă calificare
profesională” în UE.
Problema
imigranților
poate
fi
interpretată în două modalități. Pe de-o
parte, aceştia contribuie la bunăstarea
economică a Uniunii şi aduc beneficii
culturale semnificative. Pe de altă parte
însă, imigrația ilegală are consecințe
severe asupra țărilor membre ale UE.

Măsuri
luate
împotriva
angajatorilor de imigranţi ilegali
Ştiați că în Europa trăiesc între 4 şi 8
milioane de imigranți ilegali care lucrează
în domenii precum agricultură, construcții
sau curățenie? Aceştia lucrează ilegal,
cauzând
distorsionarea
competiției,
reducerea salariilor şi degradarea
condițiilor de muncă. Angajații ilegal nu
beneficiază de asigurare de sănătate şi de
drepturi la pensie şi sunt adesea
exploatați de către angajatori şi supuşi
unor condiții ilegale de muncă.
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Parlamentul European a adoptat o serie
de măsuri pentru combaterea muncii la
negru, oprirea exploatării imigranților
ilegali concomitent cu respectarea
drepturilor acestora şi integrarea lor în
societate. Cum se poate realiza acest
lucru? Una dintre abordările recente
constă în crearea unui set de reguli privind
sancționarea angajatorilor de imigranți
ilegali şi stabilirea unor condiții legale de
muncă
pentru
aceştia.
Totodată,
Parlamentul European a propus înființarea
unor mecanisme prin care muncitorii
imigranți vor putea să depună plângeri
împotriva angajatorilor.

Imigranţi cu „înaltă
profesională” în UE

calificare

Numărul redus de imigranți cu „înaltă
calificare profesională” care lucrează în UE
se datorează fragmentării pieței muncii
europene, aceştia alegând să lucreze în
Statele Unite ale Americii, Canada sau
Australia. Pentru a acoperi lipsa de
personal calificat, deputații europeni au
aprobat cartea albastră pentru imigranții
calificați, care le oferă dreptul de muncă şi
rezidență în teritoriul unui stat membru.
Posesorul Cărții albastre poate fi însoțit în
Uniunea Europeană de familia sa şi
beneficiază de securitate socială.

Reguli comune şi standarde
minime
pentru
returnarea
imigranţilor ilegali
Un alt punct esențial al pachetului
legislativ al UE care are ca obiectiv general

reducerea imigrației ilegale şi încurajarea
celei legale este returnarea imigranților
ilegali. Ei au posibilitatea de a părăsi țara
în mod voluntar într-o anumită perioadă
de timp (în termen de min. 7 - max. 30 de
zile). În cazul în care reîntoarcerea nu a
avut loc în această perioadă, statele
membre ale UE au dreptul de a-i expulza.
Totodată, în ultimii trei ani, deputații
europeni au vizitat mai multe centre de
detenție pentru a analiza condițiile oferite
solicitanților de azil în Uniunea
Europeană.
Cu toate acestea, lupta împotriva
imigrației ilegale şi a consecințelor sale
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este încă în desfăşurare. Multe persoane
sunt de părere că, pentru a o finaliza,
avem nevoie de o abordare europeană şi
o mai mare solidaritate între statele
membre ale Uniunii.
Deşi multe probleme au fost acoperite,
multe mai sunt încă de rezolvat. Alegerile
pentru Parlamentul European vă oferă
posibilitatea de a influența demersurile
politicii UE privind imigrația. Ce acțiuni ați
vrea să întreprindă deputații aleşi de
dumneavoastră? Ce alte legi ar trebui
adoptate la nivel european? Puteți
influența politicile europene votând în
alegerile europene din iunie!

Europarlamentarele pentru românii de
peste graniță
Ministerul
Afacerilor
Externe
şi
Autoritatea Electorală PermanentĂ (AEP)
au lansat "Ghidul alegătorului român din
străinătate", pentru a asigura informarea
corectă a cetățenilor români stabiliți peste
hotare, in legătură cu condițiile in care işi
vor putea exercita dreptul la vot la
alegerile europarlamentare din 7 iunie
2009.
Ghidul se poate descărca de pe site-ul
MAE, in cadrul secțiunii „Alegeri
europarlamentare 2009” si pe paginile de
internet ale misiunilor diplomatice.
MAE reiterează atenționarea că, potrivit
legislației românești, cetățenii români
care se inscriu pe listele de vot dintr-un alt
stat membru nu vor mai avea dreptul să
se inscrie pe listele electorale romaneşti
pentru
a
vota
la
alegerile
europarlamentare din Romania.
Potrivit legislației pentru organizarea si
desfăşurarea
alegerilor
pentru
Parlamentul European, cetățenii romani
din strainatate care vor dori să voteze la
alegerile europarlamentare din 7 iunie
2009 vor putea să o facă şi in situația in
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care se află temporar in străinătate.
Aşadar, turiştii pot vota.
Cetățenii romani care in ziua alegerilor se
află in străinătate pot vota la orice secție
de votare organizată in străinătate de
misiunile diplomatice sau oficii consulare
ale Romaniei şi sunt inscrişi in listele
electorale suplimentare.

Pentru a-şi putea exercita dreptul la vot,
cetățenii romani trebuie să dețină acte de
identitate valabile. Cei care au actele
expirate sau pierdute si vor să voteze
trebuie să obțină documente permanente
de identitate. In acest scop, MAE
recomandă tuturor cetățenilor români cu
documente româneşti expirate sau
pierdute să facă din timp demersurile
necesare pentru preschimbarea lor sau
eliberarea altora noi.
Pentru alegerile din 7 iunie, MAE
organizează secții de votare pe langă
misiunile diplomatice şi oficiile consulare
pentru a da cetățenilor romani din
strainătate posibilitatea să işi exprime
dreptul de vot.

Atenţie cinefili!
Asociaţia Culturală Control N
organizează în perioada 15 aprilie – 31
iulie 2009 etapa națională a Concursului
de Scenarii NISI MASA. Concursul se
desfăşoară pentru al optulea an în Europa
şi este unul dintre cele mai cunoscute
concursuri europene adresate pasionaților
de cinema.
Concursul se adresează tinerilor şcenarişti,
profesionişti şi amatori, cu vârste cuprinse
între 18 şi 28 de ani. Înscrierea la concurs
se face trimițând un scenariu de film de
scurt metraj, puternic legat de tema din
acest an: "Tabu".
Data limită pentru trimiterea lucrărilor
este: 31 iulie 2009
Din aprilie 2009, Asociația Culturală
Control N este reprezentantul NISI MASA
în România.NISI MASA este o rețea de
asociații, prezentă în 19 țări europene,
care îşi propune întărirea comunicării
internaționale între tineri pasionati de
cinema, prin organizarea de proiecte
legate de film în diverse țări europene,
ateliere de creație şi publicații legate de
cinematografia europeană.
Detalii la: http://www.nisimasa.com/
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Concursul de filme Europe@Home:
Gândeşte. Acţionează. Schimbă.
Toți cetățenii UE cu vârsta între 15 şi 28
de ani sunt invitați să trimită un film de 60
de secunde pe tema: Schimbarea începe
acasă: crearea unui mediu mai bun.
Participanții la acest concurs vor avea
ocazia să-şi vadă filmele publicate pe
DialogueTV şi YouTube, să câştige un
premiu şi o excursie la festivalul de scurtmetraje EPP/CoR, ce va avea loc la
Bruxelles, în octombrie.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor
este 15 iunie 2009.
Informații detaliate:
http://www.epp.cor.europa.eu/Film%20c
ompetition/Programme%20+%20Rules%2
0film%20competition%202009.htm
Europe@home este o inițiativă a Grupului
Partidului Popular European (EPP) din
cadrul Comitetului Regiunilor din Uniunea
Europeană

