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Comisia Europeana: In raportul MCV se va da importanta etapei urmatoare
alegerilor de duminica

Raportul MCV va acorda importanta etapei urmatoare alegerilor legislative de duminica, iar
momentul publicarii acestuia va fi decis de catre Comisia Europeana in functie de evolutiile
post-alegeri, a declarat, luni, un purtator de cuvant al organismului de la Bruxelles, citat de
Mediafax.
"Cum am spus in vara, Comisia Europeana va publica raportul analizand progresele facute de la
raportul din iulie. In acest raport va fi acordata importanta etapei urmatoare alegerilor de
duminica. Acesta va fi unul dintre elementele care va determina data publicarii raportului", a
declarat Alejandro Ulzurrun de Asanza y Munoz, purtator de cuvant al Comisiei, in briefingul de
presa zilnic de la Bruxelles.
El a fost intrebat de jurnalisti daca evolutiile de dupa alegerile din Romania privind desemnarea
primului-ministru al noului guvern vor fi reflectate in raportul MCV si daca acestea vor influenta
momentul publicarii evaluarii de catre Comisie, avand in vedere posibilitatea prelungirii
incertitudinii pe fondul neintelegerilor dintre presedintele Traian Basescu si premierul actual,
Victor Ponta, lider al USL.
De asemenea, oficialul Comisiei Europene a fost intrebat daca mai este timp pentru publicarea
raportului pana la sfarsitul anului, avand in vedere ca ultima sedinta a Colegiului Comisarilor, care
aproba textul final al documentului, va avea loc saptamana viitoare, Alejandro Ulzurrun de
Asanza y Munoz insistand ca data publicarii raportului va fi stabilita si anuntata in functie de
evolutiile din Romania.
Comisia Europeana a mentionat, in raportul MCV din 18 iulie, ca va publica urmatorul raport
pana la sfarsitul acestui an, iar oficialii Comisiei au insistat in ultima perioada ca acest termen
ramane valabil.
Presedintele Traian Basescu a afirmat recent ca raportul MCV va fi publicat in ianuarie, acelasi
termen fiind mentionat si de catre ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, intr-o
declaratie din 26 octombrie.

http://www.mediafax.ro/externe/comisia-europeana-in-raportul-mcv-se-va-da-importanta-etapeiurmatoare-alegerilor-de-duminica-10382709

Peste 2.000 de angajati ai companiilor aeriene au protestat in fata
Parlamentului European
Grupurile politice din Parlamentul European au respins marti o propunere de crestere a
concurentei in domeniul serviciilor aeroportuare. Peste 2.000 de angajati ai companiilor s-au
adunat in fata cladirii din Strasbourg pentru a protesta impotriva proiectului, anunta AFP.
Intre acestia, aproape 1.000 de angajati ai aeroportului din Frankfurt au scandat "Comisia
Europeana ucide Europa sociala". Potrivit protestatarilor, decizia Parlamentului European pune in
pericol locurile de munca si siguranta pasagerilor.
Cresterea concurentei "deschide calea pentru furnizorii de servicii in aeroporturile europene si
creste nivelul de securitate si conditiile de munca", a anuntat Francois Ballestero, reprezentantul
Federatiei Europene a Lucratorilor din Transporturi.

http://www.hotnews.ro/stiri-international-13796849-peste-2-000-angajati-companiilor-aeriene-protestatfata-parlamentului-european.htm

Locuri de muncă şi formare profesională pentru tineri
Potrivit măsurilor propuse, tinerilor sub 25 de ani aflaţi în şomaj li se va garanta o ofertă de
muncă şi posibilitatea de a studia şi de a se forma în continuare.
Circa 7,5 milioane de tineri cu vârsta între 15 şi 24 de ani nu lucrează şi nu urmează studii sau
cursuri de formare profesională. În contextul crizei economice actuale, locurile de muncă sunt
din ce în ce mai greu de obţinut. Aproximativ 1 din 5 tineri nu are loc de muncă, iar în Grecia şi
Spania raportul depăşeşte 1 din 2.
Pentru a-i ajuta, Comisia propune un pachet de măsuri, printre care şi o recomandare adresată
ţărilor din UE avizând implementarea unui program de garantare a unui loc de muncă şi a
accesului la formare pentru tinerii sub 25 de ani.
Prin aceste programe, statele membre se vor asigura că toţi tinerii primesc o ofertă de muncă, au
acces la educaţie sau la stagii pe o perioadă de 4 luni din momentul absolvirii sau al intrării în
şomaj.
Comisia ar urma să finanţeze aceste programe naţionale şi să creeze reţele pentru schimbul de
idei pe tema celor mai bune metode prin care li se poate asigura tinerilor accesul la locuri de
muncă, la cursuri de formare profesională sau la stagii.
Finlanda şi Austria dispun deja de astfel de programe. Contribuabilii europeni vor avea de plătiti
pentru aceste programe aproximativ 21 de miliarde de euro, mult sub costul ajutoarelor de
şomaj pe care l-ar primi tinerii în absenţa acestora.
Şomajul în rândul tinerilor europeni generează costuri care se ridică la 150 de miliarde de euro
anual , reprezentând circa 1,2% din PIB-ul UE (prestaţiile plătite plus veniturile din impozite sau
câştiguri nerealizaate care se pierd). Nu trebuie să uităm nici de greutăţile cu care se confruntă
aceşti tineri şi familiile lor.
Acum este nevoie de ajutor
Este important să intervenim acum, mai degrabă decât să aşteptăm ca economia să se
redreseze. Cu cât tinerii rămân în şomaj şi fără experienţă de muncă o perioadă mai îndelungată,
cu atât este mai probabil ca să nu poată fi integraţi pe piaţa muncii atunci când economia va fi
din nou în creştere.
În Europa, circa 30% din tinerii şomeri sunt în această situaţie de peste 12 luni - 1,6 milioane în
2011, faţă de 900 000 în 2008.
Comisia propune aceste măsuri în răspuns la cererea formulată, în acest sens, de liderii UE şi de
Parlamentul European. Ele vin să completeze măsurile deja existente destinate să-i ajute pe
tineri să se întoarcă pe băncile şcolii, să urmeze cursuri de formare profesională sau să
dobândească o primă experienţă profesională.
http://ec.europa.eu/news/employment/121205_ro.htm

Europa a impus Italiei mãsuri de austeritate, declarã Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi a afirmat, luni, cã Europa, dominatã de Germania, a impus Italiei austeritatea, în
timp ce fostul premier se pregãteşte pentru cea de-a şasea campanie electoralã în douã decenii
de carierã politicã, informeazã AFP.
“Situaţia foarte gravã în care ne aflãm este consecinţa mãsurilor de austeritate impuse de
Europa, în care Germania joacã un rol hegemonic, dând dovadã nu de solidaritate, ci de egoism”,
a declarat Berlusconi într-un interviu acordat unuia dintre posturile de televiziune al cãror
proprietar este.
Il Cavaliere a mai menţionat cã abolirea impozitului pe proprietate introdus de premierul Mario
Monti reprezintã prioritatea programului sãu. El a spus cã va acoperi lipsa de venituri a statului
prin majorarea taxelor pe alcool şi eliminarea cheltuielilor publice inutile.
“Este absolut posibil sã îl abolim”, a subliniat el la postul Rete 4.
Interviul a fost difuzat la o zi dupã o intervenţie de 80 de minute a fostului premier la Canale 5,
alt post de televiziune din imperiul sãu media.
Marţi, el urmeazã sã aparã la postul naţional de televiziune.
Partidul Democrat, de centru-stânga, a avertizat cã îl va sesiza pe mediatorul guvernamental în
legãturã cu ceea ce considerã un timp de antenã excesiv acordat lui Berlusconi.
Îndoielile s-au acumulat în ultimele zile în ce priveşte revenirea lui Silvio Berlusconi în viaţa
politicã, dupã ce fostul prim-ministru a declarat cã este dispus sã se retragã în cazul în care Mario
Monti va candida la viitoarele alegeri legislative, aşteptate în februarie 2013.

http://adevarul.ro/international/europa/europa-impusitaliei-masuri-austeritate-declara-silvio-berlusconi1_50cfca6f596d7200911009cd/index.html

Comisia de la Veneţia a formulat propuneri de revizuire a Constituţiei
României
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a adoptat, vineri, avizul cu privire la măsurile
luate de Guvernul şi de Parlamentul României în ce priveşte alte instituţii ale statului şi cu privire
la Ordonanţa de Urgenţă pentru amendarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale, precum şi vizând Ordonanţa de Urgenţă pentru amendarea Legii 3/2000
privind organizarea referendumului.
De asemenea, Guvernul a informat, vineri, printr-un comunicat că a luat notă de adoptarea
avizului şi că salută “formularea de către Comisia de la Veneţia a unui set de propuneri de
revizuire a Constituţiei României, având drept scop consolidarea cadrului constituţional”.
“Guvernul României consideră că este important faptul că aceste propuneri privesc unele dintre
elementele cele mai importante ale Constituţiei, identificate de toţi actorii politici ca impunând
necesitatea următoarei revizuiri”, se arată în comunicat, menţionându-se “regimul ordonanţelor
de urgenţă, cu privire la care Comisia de la Veneţia constată că acest instrument a fost utilizat în
mod abuziv de guvernul anterior”, “procedura suspendării Preşedintelui României, cu privire la
care Comisia de la Veneţia propune să fie transformată într-o procedură de răspundere juridică,
iniţiată de Parlament”.
De asemenea, sunt menţionate : “instituţia Avocatului Poporului, cu privire la care Comisia
recomandă ca principalele elemente ale statului şi competenţele cele mai importante să fie
reglementate în Constituţie”, “clarificarea departajării competenţelor” premierului şi
preşedintelui, “în special în ceea ce priveşte politica externă şi în relaţia cu Uniunea Europeană”.
Totodată, comunicatul aminteşte că Guvernul României “apreciază pozitiv salutarea, de către
Comisia de la Veneţia, a faptului că deciziile Curţii Constituţionale, în special cele referitoare la
aspecte privind referendumul pentru demiterea Preşedintelui, au fost respectate”.
De asemenea, Comisia de la Veneţia “a reţinut că legislaţia referitoare la referendum a fost pusă
în concordanţă cu deciziile Curţii Constituţionale”.

http://adevarul.ro/news/politica/comisia-venetia-formulatpropuneri-revizuire-constitutiei-romaniei1_50cb9925596d720091ffcfbc/index.html
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