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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE  Niciodată nu este prea devreme să te îngrijeşti de sănătate 
Campania care se desfăşoară sub genericul „Fii sănătos - fii tu însuţi” îi încurajează pe tineri să acorde mai multă atenţie 
sănătăţii. Comisia consideră ca stilul de viaţă se modelează în copilărie şi la tinereţe. Adoptate de timpuriu, obiceiurile sănătoase pot 
conduce la formarea unui stil de viaţă sănătos şi la prevenirea apariţiei bolilor cronice. 
Ca o recunoaştere a acestei realităţi, Comisia va lansa o iniţiativă privind sănătatea tinerilor prin care aceştia sunt încurajaţi să se 
preocupe de factorii care le influenţează sănătatea şi să participe la activităţi de natură să o îmbunătăţească. 
De asemenea, participanţii îşi pot împărtăşi experienţele şi opiniile pe tema sănătăţii în cadrul unui blog. Printre subiectele de 
dezbatere se numără sporturile practicate în şcoală, educaţia sexuală şi cea nutriţională, precum şi alte probleme de sănătate care 
intervin la nivel local. Un utilizator din Portugalia vorbeşte despre stresul provocat de căutarea unui loc de muncă stabil, în timp ce alt 
tânăr din Regatul Unit face un apel pentru reluarea practicării sporturilor tradiţionale în şcoli. 
Tinerii sunt invitaţi să participe la un concurs constând în realizarea unei fotografii sau a unui desen, poster ori material video pe 
diverse teme, de la obezitate până la evitarea riscurilor cotidiene inutile. Citeşte mai mult... 

Institutul European de Inovare şi 
Tehnologie (EIT) lansează prima 

cerere de propuneri pentru 
crearea comunităţilor de 

cunoaştere şi inovare (CCI-uri) 

Institutul European de Inovare şi 
Tehnologie (EIT) va funcţiona 
curând la capacitate maximă. La 
începutul lunii a publicat cererea de 
propuneri pentru constituirea 
primelor două din cele trei 
Comunităţi de cunoaştere şi 
inovare (CCI), care urmează să fie 
selectate până la sfârşitul lunii 
ianuarie 2010. CCI-uri sunt 
parteneriate public-privat între 
mediul academic si mediul de 
afaceri şi vor constitui motorul EIT. 

Domeniile prioritare abordate în 
cadrul cererii sunt atenuarea 
schimbărilor climatice şi adaptarea 
la acestea, energia durabilă, 
viitorul societăţii informaţionale şi 
al comunicaţiilor.  
Citeşte mai mult... 

Se reduc taxele de înregistrare pentru mărcile comunitare 

Odată cu creşterea economică masivă înregistrată la nivelul Uniunii 
înaintea izbucnirii crizei financiare, a crescut şi numărul 
întreprinderilor interesate să îşi protejeze drepturile asociate 
mărcilor lor comerciale.  

Înfiinţat în 1996, oficiul de înregistrare a mărcilor a fost finanţat 
integral din taxele plătite de întreprinderile care apelează la 
serviciile sale. Până la această dată, UE a înregistrat peste 500.000 
de mărci comerciale pentru întreprinderi din toată lumea, interzicând altor companii să 
folosească aceleaşi denumiri, simboluri şi sloganuri. 

În ciuda reducerii iniţiale din 2005 a taxelor de înregistrare, oficiul comunitar de înregistrare a 
mărcilor dispune în prezent de o rezervă de lichidităţi de peste 300 de milioane de euro, situaţie 
ce contravine statutului său de organizaţie non-profit. După îndelungi dezbateri, statele membre 
au convenit să reducă din nou taxele, de această dată cu 40%. În prezent, companiile plătesc 
două tipuri de taxe pentru protecţia mărcilor: o taxă de cerere şi o taxă de înregistrare. Începând 
din luna mai, pentru a economisi timp, se va plăti o singură taxă. 

Charlie McCreevy, comisar pentru piaţa internă, spune că aceste reduceri le vor ajuta pe 
întreprinderi să economisească 60 de milioane de euro pe an şi vor stimula antreprenoriatul, 
element cheie pentru revigorarea economiei. Se preconizează că noile măsuri vor fi apreciate de 
întreprinderile mici, pentru care procesul de înregistrare a mărcilor reprezintă, adesea, o povară. 

În acelaşi context, UE lansează şi un forum pe tema combaterii vânzării de produse 
contrafăcute, a descărcării ilegale şi a altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală.                        
Citeşte mai mult... 

Comisia Europeană, prezentă la Agraria 

Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene va fi prezentă la târgul Agraria 2009, desfăşurat la 
Cluj-Napoca, în perioada 6-10 mai 2009, cu un stand sub culorile europene. Aici vor fi primiţi toţi vizitatorii ce doresc să se informeze 
cu privire la diferitele aspecte ale politicii agricole comune şi ale dezvoltării rurale. Vor fi distribuite publicaţii de tip general şi 
specializate, în timp ce experţi vor fi la dispoziţia publicului şi a profesioniştilor pentru a răspunde la întrebările celor interesaţi. 

În contextul acestui eveniment, Comisia va organiza un seminar pe tema politicii agricole comune (în data de 7 mai, la orele 14:00), 
adresat studenţilor de la facultăţile de agronomie, precum şi o zi întreagă consacrată dezvoltării rurale. Comisia Europeană va 
participa, de asemenea, la o masă rotundă privind impactul crizei economice asupra sectorului agricol (în data de 6 mai, la orele ora 
14:00) şi va organiza, împreună cu Ministerul român al Agriculturii, o conferinţă în cadrul zilei produselor biologice (în data de 7 mai, la 
orele 10:00). 

Standul Comisiei va fi, în acelaşi timp, un loc de întâlnire pentru prezentările interactive punctuale, organizate în funcţie de tematica 
zilei. Citeşte mai mult... 

Norme comunitare pentru utilizarea telefonului mobil în timpul zborului 

Din ce în ce mai mulţi pasageri ai companiilor aeriene europene au posibilitatea de a-şi utiliza telefoanele mobile pentru a trimite 
mesaje scrise, pentru a naviga pe internet sau chiar pentru a efectua apeluri în timpul zborurilor. La un an de la stabilirea de către 
Comisie a unor norme comune pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a telefoanelor mobile la bordul aeronavelor şi a unei proceduri 
simple de autorizare a acestui serviciu transfrontalier, 27 de aeronave europene au fost echipate corespunzător pentru a permite 
utilizarea în condiţii de securitate a telefoanelor GSM în timpul zborurilor efectuate în spaţiul aerian european. Se aşteaptă ca 
numărul acestora să se dubleze până la sfârşitul anului 2009. Citeşte mai mult... 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/health-eu/youth/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/youth/blog/index_en.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090416_1_ro.htm
http://eit.europa.eu/
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/news/business/090331_1_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/agraria_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/roaming_aerian_ro.htm
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PRIORITĂŢI DE COMUNICARE 2009                Alegeri europene: MTV alături de Comisie 
Comisia Europeană şi MTV Networks International au anunţat o iniţiativă la nivelul UE intitulată „Europa, mă auzi?”, destinată să-i 
încurajeze pe tineri să-şi facă vocea auzită prin exercitarea votului la alegerile pentru Parlamentul European din luna iunie.  

La ultimele alegeri europene, prezenţa la vot în rândul tinerilor cetăţeni cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani a fost scăzută, de 
aproximativ 40%. Iniţiativa „Europa, mă auzi?” va oferi tinerilor o platformă pentru a-şi exprima opiniile, pentru a spune Uniunii Europene 
cine sunt şi pentru a transmite la Bruxelles preocupările, visele, nemulţumirile şi idealurile lor. Punctul culminant al campaniei este pe 30 
aprilie, zi în care tinerii se adună la Berlin, Milano, Praga şi în alte oraşe pentru a striga sloganul: „Europa, mă auzi?”. Tinerii vor fi apoi 
încurajaţi să-şi facă vocea auzită pe plan politic, prin participarea la alegerile pentru Parlamentul European din luna iunie.  

În cursul campaniei, tinerii vor avea oportunitatea de a-şi exprima dorinţele, nevoile şi ideile pe site-ul web al campaniei de la 
următoarea adresă: http://www.caneuhearme.eu/eu/. Cei care nu pot să participe fizic la cele trei lansări ale sloganului, pot totuşi să 
participe online şi să strige în mod virtual prin transmiterea de mesaje sau de filme. Tinerii sunt, de asemenea, invitaţi să se alăture 
undei sonore din orice loc s-ar afla în acel moment.  

Citeşte mai mult... 
 

Adaptarea la schimbările climatice 

Comisia Europeană a prezentat la începutul lunii 
aprilie Cartea albă privind acţiunile necesare pentru 
consolidarea rezistenţei Uniunii pentru a face faţă 
schimbărilor climatice. Descoperirile recente indică 
faptul că impacturile schimbărilor climatice vor fi mai 
rapide şi mai grave decât cel prezentat în raportul din 
2007 al Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice. Europa nu va scăpa de aceste 
efecte şi, prin urmare, trebuie să se pregătească să le 
facă faţă. Impactul schimbărilor climatice va avea 
implicaţii regionale diferite, ceea ce înseamnă că 
majoritatea măsurilor de adaptare va trebui să fie luate 
la nivel naţional şi regional. Cadrul de acţiune 
prezentat de către Comisie stabileşte o abordare 
strategică în două etape în vederea adaptării la 
impacturile schimbărilor climatice în UE şi 
completează acţiunile statelor membre printr-o 
abordare integrată şi coordonată. 

Cartea albă prezintă un cadru de acţiune care permite 
Uniunii Europene şi statelor membre să se pregătească 
pentru impactul schimbărilor climatice. O primă etapă a 
strategiei se va desfăşura până în 2012 şi va constitui 
baza pregătirii unei strategii de adaptare cuprinzătoare 
a UE începând cu şi după 2013. Această etapă se va 
axa pe aprofundarea cunoştinţelor noastre despre 
schimbările climatice şi posibilele măsuri de adaptare și 
despre cum poate fi inclusă adaptarea în politicile cheie 
ale UE. Deciziile privind cel mai bun mod de adaptare 
trebuie să se bazeze pe analize ştiinţifice şi economice 
solide, însă conţinutul informaţiilor şi disponibilitatea 
acestora diferă foarte mult de la o regiune la alta. 
Documentul evidenţiază necesitatea înfiinţării unui 
Centru de informare în care să aibă loc schimburi de 
informaţii privind riscurile schimbărilor climatice, 
impactul acestora, precum şi cele mai bune practici. Cu 
aceeaşi ocazie, Comisia a prezentat şi trei documente 
de reflecţie privind problemele legate de apă, zonele 
marine şi de coastă, agricultură şi sănătate, pe baza 
cadrului de acţiune stabilit în Cartea albă.  

Raportul AEM nr. 4/2008: Impacturi ale schimbărilor 
climatice în Europa – 2008 evaluare pe bază de 
indicatori;  

Citeşte mai mult... 

 

Investind în tânăra generaţie 

Rata şomajului creşte vertiginos în rândul tinerilor, fapt care indică 
necesitatea elaborării unei noi strategii pe termen lung. 

În cadrul strategiei europene privind contracararea crizei economice, 
Comisia propune o nouă abordare privind politica de tineret pentru următorul 
deceniu. Noua strategie are un caracter transsectorial şi urmăreşte 
consolidarea cooperării dintre ţările UE privind politica de tineret. 

Reprezentând prima generaţie care trăieşte în pace într-o Europă fără 
frontiere, tinerii europeni cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani beneficiază 
de mai multe oportunităţi decât părinţii şi bunicii lor. Însă locurile de muncă 
stabile sunt din ce în ce mai greu de găsit, ceea ce înseamnă că mulţi dintre 
aceştia trăiesc în condiţii precare, fără a avea şansa de a deveni 
independenţi şi fără a se putea integra pe deplin în societate. Mulţi tineri 
europeni sunt nevoiţi să accepte locuri de muncă temporare, deoarece nu 
pot găsi posturi permanente. 

Pe lângă măsurile existente, 
UE propune acţiuni menite să 
permită statelor membre să-
şi coordoneze mai uşor 
eforturile care vizează 
accesul tinerilor la educaţie şi 
la piaţa muncii, totodată 
urmărind implicarea acestora 
în societate, de exemplu, prin 
acţiuni cu caracter civic. 
Strategia Comisiei subliniază 
în mod special importanţa educaţiei informale, a voluntariatului şi a formării 
profesionale pe piaţa locurilor de muncă, mai ales pentru tinerii care 
abandonează studiile (aproximativ 15%). 

Comisia Europeană invită guvernele statelor membre să înlesnească un 
dialog periodic cu tinerii europeni, deveniţi o resursă din ce în ce mai 
valoroasă. Reprezentând 20% din populaţia totală, tânăra generaţie este 
indispensabilă pentru alimentarea forţei de muncă. Însă, în 2050, ea nu va 
reprezenta decât 15% din populaţie.  

De asemenea, UE a publicat un raport privind tineretul european, primul 
document de acest gen, cu informaţii complete şi detaliate. În viitor, astfel de 
rapoarte vor fi publicate din trei în trei ani. 

În luna februarie a acestui an, aproximativ 17,5% din cetăţenii europeni sub 
25 de ani nu aveau un loc de muncă, comparativ cu 14,7% în februarie 
2008. Această nouă cifră reprezintă mai mult decât dublul ratei şomajului la 
nivelul UE, care, pentru aceeaşi perioadă, a crescut de la 6,8% la 7,9%. În 
luna februarie a acestui an, aproximativ 17,5% din cetăţenii europeni sub 25 
de ani nu aveau un loc de muncă, comparativ cu 14,7% în februarie 2008. 
Această nouă cifră reprezintă mai mult decât dublul ratei şomajului la nivelul 
UE, care, pentru aceeaşi perioadă, a crescut de la 6,8% la 7,9%. 

Citeşte mai mult... 

http://ec.europa.eu/romania/news/mtv_ro.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://www.caneuhearme.eu/eu/
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/news/news1458_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/
http://ec.europa.eu/romania/news/adaptarea_la_schimbarile_climatice_ro.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/090427_ro.htm
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Comisia Europeană lansează concursul pentru crearea unui nou logo 
ecologic pentru produsele din UE 

Alimentele ecologice vor avea un design ”proaspăt”: Directoratul General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei 
Europene invită toţi studenţii la artă şi design din cele 27 State Membre ale UE să participe la concursul pan-european pentru crearea 
unui nou logo ecologic. Competiţia oferă un premiu ce nu poate fi reprezentat în bani: Logo-ul câştigător va fi introdus în luna iulie 
2010 drept simbol oficial pentru produsele ecologice de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În avanpremiera competiţiei, Comisarul 
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Mariann Fischer Boel a declarat: „Noul simbol al produselor ecologice va crea o 
identitate sectorului ecologic din UE. Va fi un suport pentru realizarea pieţei unice a produselor ecologice, iar asta este o veste bună 
atât pentru producători cât şi pentru consumatori”. 

Având ca scop crearea unui logo ecologic inteligent şi creativ, UE oferă viitoarelor talente ale Europei şansa de a crea un design care 
va fi imprimat pe milioane de ambalaje ale produselor ecologice. Noul logo ecologic al UE va fi obligatoriu pentru toate produsele 
ecologice pre-ambalate care provin din cele 27 State Membre şi care respectă standardele de etichetare. În plus, toate produsele 
ecologice care nu sunt pre-ambalate şi care provin din UE sau care sunt importate din ţări terţe pot utiliza logo-ul UE în mod voluntar. 

Toţi cetăţenii UE, înscrişi la o instituţie de învăţământ superior în domeniul artei sau design-ului situată pe teritoriul UE, sunt încurajaţi 
să participe la această competiţie internaţională unică de design. Vor fi selectaţi trei câştigători, iar câştigătorul locului întâi va primi 
un premiu în bani în valoare de 6.000 euro. Cei plasaţi pe locurile doi şi trei vor primi 3.500 euro şi respectiv 2.500 euro. Lucrările se 
pot încărca pe, pagina specială a concursului, până la data de 25 iunie 2009. Citeşte mai mult...  

Ţările în curs de dezvoltare au nevoie de sprijin 

În ciuda crizei economice, UE a mărit anul trecut suma alocată ajutoarelor pentru dezvoltare cu 8%. 

În total, statele membre au oferit celor mai sărace ţări ale lumii 49 de miliarde de euro (aproximativ 0,4% din veniturile lor brute). Banii 
au fost folosiţi în cadrul unor proiecte vizând construcţia de şcoli, spitale, şosele etc. 

Comisia a salutat suplimentarea fondurilor şi a atras atenţia statelor membre să nu încetinească acest ritm din cauza crizei 
economice. 

„Recesiunea nu trebuie, nu poate şi nu va fi folosită drept scuză pentru a nu ne respecta promisiunea de a majora fondurile de 
asistenţă”, a spus preşedintele Barroso. 

Ţările în curs de dezvoltare au suferit deja de pe urma creşterii, în ultimii doi ani, a preţurilor la alimente şi combustibili. Acum, sunt 
afectate de scăderea preţurilor la bunurile de larg consum şi a investiţiilor străine directe, precum şi de probabilitatea unei diminuări 
dramatice a sumelor trimise de cetăţenii care lucrează în străinătate. 

În acest context este cu atât mai important ca ţările donatoare să-şi onoreze promisiunile, în ciuda presiunii cu care se confruntă 
propriile lor economii. 

O cooperare mai strânsă între statele membre şi Comisie ar putea îmbunătăţi eficienţa asistenţei pentru dezvoltare. În prezent, 
Comisia Europeană gestionează aproape 20% din ajutoarele alocate de UE, în timp ce restul banilor se acordă direct de către statele 
membre. Citeşte mai mult... 

 

UE – INSTITUŢII ŞI POLITICI 

© Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 

Tratatul CECO din 1952. Sediul se află la Luxemburg.  
Misiunea Curţii este să se asigure că legislaţia UE este interpretată şi aplicată în mod 
uniform în toate statele membre UE, astfel încât legile să se aplice în mod egal tuturor 
cetăţenilor. Spre exemplu, Curtea se asigură că instanţele naţionale nu pronunţă sentinţe 
diferite în acelaşi caz. 
Curtea se asigură şi că statele membre şi instituţiile UE aplică prevederile legislative. 
Curtea are puterea de a soluţiona litigiile care apar între state membre UE, instituţii UE, 
operatori economici şi persoane fizice. 
Curtea are în alcătuire un judecător din fiecare stat membru, astfel încât toate sistemele 
juridice naţionale din cadrul UE sunt reprezentate. Cu toate acestea, din motive de 
eficienţă, Curtea funcţionează rar în structură completă. De obicei, Curtea se întruneşte în 
„Marea Cameră” cu numai 13 judecători sau în camere de cinci sau trei judecători. 

Pentru a ajuta Curtea de Justiţie să facă faţă numărului mare de cazuri înaintate spre soluţionare şi pentru a oferi protecţie juridică 
sporită cetăţenilor, în 1988 a fost creat un Tribunal de Primă Instanţă. Acest tribunal este responsabil pentru pronunţarea sentinţelor în 
anumite cazuri, în special acţiuni intentate de persoane fizice, companii şi unele organizaţii, şi cazuri care se încadrează în dreptul 
concurenţei. Acest tribunal are în alcătuire câte un judecător din fiecare stat membru UE. 
Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene se pronunţă în litigiile apărute între Uniunea Europeană şi funcţionarii acesteia. Acest 
tribunal este alcătuit din şapte judecători şi funcţionează pe lângă Tribunalul de Primă Instanţă. 

 
 
 
 
 

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a fost instituită în temeiul primului Tratat UE, 

http://www.ec.europa.eu/organic-logo
http://ec.europa.eu/romania/news/concurs_logo_organic_ro.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090408_1_ro.htm
http://curia.europa.eu/ro/transitpage.htm
http://curia.europa.eu/ro/instit/presentationfr/tpi.htm
http://curia.europa.eu/ro/instit/presentationfr/tfp.htm
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE  Termenele lunii mai 
  6 mai 2009 Finantare de proiecte culturale (coregrafice) http://www.cndb.ro/index.php?page=concursuri 

6 mai 2009 Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici 
si Mijlocii - TIMM 2009 http://www.animmc.ro/programe/timm2009/ 

8 mai 2009 Parteneriate pentru schimburi transatlantice (UE - Canada) http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/2009/call_20
09_en.htm 

8 mai 2009  Marco Polo II http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en
.htm 

15 mai 2009  Stagii de traducere la Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDis
play.do?language=RO&id=147  

15 mai 2009  Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticD
isplay.do?language=RO&id=147  

15 mai 2009  Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu 
dizabilităţi 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticD
isplay.do?language=RO&id=147  

15 mai 2009  Programul de Burse de Cercetare Wim Duisenberg  https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01SSL.asp  

15 mai 2009 Programul European Plurianual de Lucru (MAWP) TEN-T http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_th
e_funding_process/calls_for_proposals_2009.htm  

15 mai 2009 Programul european de relansare economica  http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_t
he_funding_process/calls_for_proposals_2009.htm  

20 mai 2009  Al doilea program de "Acţiune comunitară în domeniul 
sănătăţii (2008-2013)" 

http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_20
13_en.htm  

22 mai 2009  Competiţia Xperimania http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/home
page.htm  

23 mai 2009  Premiul pentru cercetare în politici culturale (PCPC) pentru 
cercetare aplicată şi comparativă a politicilor culturale http://www.encatc.org/pages/index.php?id=18  

25 mai 2009  Competiţie de teze doctorale pe tema „Autorităţi locale şi 
regionale în UE” 

http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.as
px?view=folder&id=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-
508f65ec35dc&sm=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-
508f65ec35dc  

25 mai 2009 Progress: Suport pentru acţiuni de combatere a discriminării 
şi promovare a egalităţii de şanse 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=e
n&callId=199&furtherCalls=yes  

29 mai 2009  Erasmus pentru tinerii antreprenori http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php  
31 mai 2009  Premiul european Dezvoltare şi Tinereţe http://www.dyp2008.org/ww/en/pub/dyp2008/info.htm  

31 mai 2009  Stagii la Agenţia UE pentru Drepturile Fundamentale (ADF) http://fra.europa.eu/fraWebsite/recruitment/traineeship/t
raineeship_en.htm  

31 mai 2009  Premiul European al Tânărului Jurnalist  http://www.eujournalist-award.eu/your-award-2009.html  
 Mai multe oportunităţi: http://www.adrnordest.ro  

 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE 
REGULAMENTUL (CE) NR. 279/2009 AL COMISIEI din 6 aprilie 2009 de modificare a anexei II la 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale. Textul Regulamentului... 

REGULAMENTUL (CE) NR. 272/2009 AL COMISIEI din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul 
securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului. Textul 
Regulamentului... 

REGULAMENTUL (CE) NR. 284/2009 AL CONSILIULUI din 7 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de 
stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară. Textul Regulamentului... 
REGULAMENTUL (CE) NR. 280/2009 AL COMISIEI din 6 aprilie 2009 de modificare a anexelor I, II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Textul 
Regulamentului... 

DIRECTIVA 2009/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind dispoziţiile comune pentru 
mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic (reformare). Textul Directivei... 
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