
 





 

 

 

Întâlnire de gradul zero la Bruxelles, miercuri, unde în Parlamentul European a avut loc o 
dezbatere legată de intenţia Timişoarei de a candida la statutul de Capitală Culturală 
Europeană, după anul 2019. Proiectul Timişoarei a fost catalogat ca fiind unul „drăguţ” de 
preşedintele Comisiei de Cultură a PE, Doris Pack, care a afirmat că mai e mult de muncă 
până vom ajunge să câştigăm acest titlu 

La dezbaterea iniţiată de liderul PNL Timiş, senatorul Nicolae Robu, şi europarlamentarul PNL 
Cristian Buşoi au participat mai mulţi europarlamentari, printre care Daciana Sârbu (PSD) şi 
preşedintele Comisiei de Cultură a PE, Doris Pack (PPE), dar şi oficialităţi locale, printre care 
viceprimarul Timişoarei Adrian Orza, consulul onorific al Franţei la Timişoara, Dan Bedros, 
Vlad Gaivoronschi – preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Timiş, sau 
istoricul Victor Neumann. La întâlnire au luat parte mai mulţi europarlamentari români şi 
străini Liberalii au pus la Parlamentul European mai multe afişe de promovare a ideii de 
Timişoara – Capitală Culturală Europeană. 

Dezbaterea organizată de liberali pentru promovarea acestui proiect în Parlamentul European 
ar putea părea prematură, în contextul în care oraşele care vor deveni capitale culturale 
europene sunt stabilite până în 2019, iar de anul viitor se va discuta schimbarea 
regulamentului de alegere a acestor oraşe. 

„Nu ştim ce se va întâmpla după 2019 cu capitalele culutrale. Până atunci toate oraşele au fost 
alese. În 2012 vom începe discuţiile privind viitorul capitalelor culturale. Le vom păstra, dar nu 
ştim sub ce formă, dacă va fi un singur oraş (pe an – n.r.) (…) sau vom avea două sau trei capitale 
culturale cum avem acum. Vom discuta acest lucru. Faptul că intenţionaţi să candidaţi la titlul de 
capitală culturală e un lucru drăguţ, ar trebui să munciţi la acest proiect, dar dacă mă întrebaţi 
dacă este un lucru sigur (câştigarea titlului – n.r.) – nu e sigur. Munciţi pentru acest proiect, ţineţi 
de acest vis, dar ţineţi minte că nu e sigur”, a afirmat preşedintele Comisiei de Cultură din cadrul 
PE, Doris Pack.

La rândul lui, moderatorul dezbaterii de la Bruxelles, europarlamentarul Cristian Buşoi, a 
afirmat că pentru unii ar putea părea prematură această dezbatere, însă dacă vom aştepta până 
în 2014, când s-ar putea desemna Capitala Culturală Europeană din 2020, va fi prea târziu.



 

 

 

„Sunt câteva voci care pot spune că obiectivul 2020 e într-adevăr îndepărtat şi că, până la 
urmă, e un pic prematur să discutăm despre această idee. Cred că e momentul potrivit să 
începem să promovăm ideea de Timişoara – Capitală Culturală Europeană”, a afirmat Buşoi. 
 

Pe de altă parte, liderul PNL Timiş, Nicolae Robu, a afirmat, franc, că intenţia liberalilor prin 
organizarea acestei dezbateri a fost să… „ia prim-planul” celorlalte oraşe din România care 
râvnesc la acest statut. 

„Intenţia noastră e să luăm prim planul şi în final să fim câştigători. Este important să 
acţionăm şi la nivel naţional şi să facem lobby pe toate planurile, dar trebuie să recunoaştem 
că doar cu lobby nu vom putea realiza nimic. E important în primul şi în primul rând să avem 
proiecte credibile, proiecte serioase legate de ceea ce se cheamă capitală culturală europeană”, 
a afirmat Robu. 

http://www.niuzer.ro/Cultura-si-Educatie 



 

 

 

 



 

 

 

Liderii Uniunii Europene au salutat eforturile Croatiei de a incheia negocierile de aderare la 
Uniune si au "invitat" oficialii croati sa incheie discutiile privind aderarea pana la sfarsitul 
lunii iunie. 
In documentul final al reuniunii de doua zile de la Bruxelles, liderii UE au cerut Croatiei sa 
"isi continue eforturile de reforma cu aceeasi vigoare" si dupa incheierea negocierilor de 
aderare, scrie European Voice. 

Liderii Uniunii au facut referire si la "monitorizare" pre-aderare, ceruta de cateva state mebre, 
printre care Franta, Olanda si Marea Britanie. Candidatele anterioare, Romania si Bulgaria, care 
au aderat in 2007, au fost si ele monitorizate inainte de aderare, insa intr-o maniera mai putin 
vizibila, comenteaza publicatia citata. 
Aranjamentele de monitorizare sunt o concesie importanta facuta liderilor nationali din tarile 
unde publicul s-a plictisit de chestiunea extinderii UE. 

Cateva state membre UE sunt ingrijorate de reformele Croatiei in domeniul justitiei. Desi 
aceasta tara a introdus reguli noi privind angajarea si promovarea judecatorilor, si are o 
legislatie anticoruptie noua, sunt membri UE care cred ca mai este de lucru la implementarea 
acestora. 
Croatia ar trebui sa adere la UE la 1 iulie 2013, devenind al 28-lea stat membru UE si a doua 
fosta republica iugoslava, dupa Slovenia, care se alatura blocului european. 
Croatia si Slovenia sarbatoresc sambata a 20-a aniversare a independentei de Iugoslavia. 

http://www.ziare.com/europa 



 

 

 

Potrivit plangerii depuse de Apple, gama de telefoane mobile si tablete Galaxy copiaza 
propriile produse, iPhone si iPad, compania intentand procese in mai multe tari. La randul 
sau, Samsung a dat in judecata Apple, sustinand ca, de fapt, aceasta i-ar fi furat ideile. 

Apple a reusit, in premiera, sa blocheze vanzarea tabletei Galaxy produsa de Samsung 
Electronics in Uniunea Europeana, cu exceptia Olandei. 

Decizia a fost luata de un tribunal din Germania, la doar o saptamana dupa ce Samsung 
s-a vazut nevoita sa amane lansarea tabletei Galaxy, principalul rival al tabletei iPad produsa de 
Apple, pe piata australiana, din cauza unui proces similar, relateaza Reuters.

"Fara indoiala ca decizia tribunalului va avea un efect advers asupra Samsung, care se cearta 
cu Apple pe mai multe piete, ceea ce ar putea rezulta in scaderea vanzarilor si cresterea 
costurilor legale", a comentat Lee Seung-woo, analist la Shinyoung Securities din Seul. 

Divizia de dispozitive mobile a Samsung, care include telefoane si tablete, a generat 30 la 
suta din veniturile companiei sud-coreene in al doilea trimestru din acest an. Restul a 
provenit din afacerile cu chipuri de memorie si televizoare, sectoare in care Samsung este 
lider mondial. 

http://www.ziare.com 
 

Un purtator de cuvant al Apple, Kristin Huguet, a confirmat faptul ca un tribunal din Dusseldorf 
a interzis temporar vanzarea tabletei Galaxy 10.1, fara a preciza de ce Olanda nu a fost inclusa. 
 



 

 

 

Situația migrației din Tunisia a fost evaluată de o 
delegație a Parlamentului formată din șase eurodeputați 
din cadrul comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi 
afaceri interne. Delegația s-a aflat în Tunisia între 13 și 
16 iulie. Eurodeputații au putut analiza la fața locului 
atât problemele create de fenomenul migrației, cât și 
consecințele acestuia.  

În urma revoluției tunisiene, un val de imigranți a pornit spre insula italiană 
Lampedusa. În același timp, refugiindu-se de războiul din Libia, alți imigranți au 
trecut granițele spre Tunisia. Pentru a analiza situația, eurodeputații vor merge 
într-o tabără de refugiați pe 14 iulie.  

Delegația este formată din doi reprezentanți ai Partidului Popular European 
(Creştin Democrat), Simon Busuttil (Malta) șeful delegației, și Agustín Díaz De 
Mera Garcia Consuegra (Spania). Din partea Alianţei Progresiste a Socialiştilor și 
Democraţilor din Parlamentul European vor merge, de asemenea, doi 
eurodeputați: Claude Moraes (Regatul Unit) și Sylvie Guillaume (Franța). Grupul 
Verzilor va fi reprezentat de Judith Sargentini (Olanda), iar Grupul Alianţei 
Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa de Nathalie Griesbeck (Franța). 

Printre activitățile planificate se numără întâlniri cu reprezentanții Înaltului Comisariat al 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) și ai Direcției Generale pentru Ajutor 
Umanitar și Protecție Civilă (ECHO). Eurodeputații vor vizita, pe 14 iulie, tabăra de 
refugiați de la Choucha și tabăra Ras Jdir a Crucii Roșii de la granița cu Libia. Ziua 
următoare, delegația se va întâlni cu premierul Beji Caid El Sebsi în Tunis și cu alți 
reprezentanți ai autorității tunisiene. Delegația va părăsi Tunisia pe 16 iulie.   
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