
Comisia stabileşte măsuri privind personalul Serviciului pentru acţiune externă 
Comisia Europeană a adoptat un proiect de propunere de modificare a Statutului funcționarilor în vederea creării 
Serviciului pentru acțiune externă. Schimbările, care au făcut obiectul unor discuții intense cu sindicatele, urmăresc 
asigurarea egalității de tratament între cele trei surse de personal al Serviciului – Consiliu, Comisie și serviciile 
diplomatice naționale. Aceste propuneri pregătesc terenul pentru crearea structurii de bază a politicii de personal a 
SEAE, însă nu fac referire la organigramă sau la detalii legate de viitoarea politică de personal a acestuia.  
Modificările propuse vizează, în principal, îndeplinirea principalelor cerințe legate de resursele umane necesare 
pentru crearea SEAE, prin organizarea transferului de funcționari ai Comisiei și ai Consiliului la SEAE, precum și 
prin recrutarea unor diplomați naționali. Vicepreședintele responsabil cu relațiile interinstituționale și administrația, 
Maroš Šefčovič, a afirmat: „Crearea acestui nou serviciu diplomatic reprezintă o șansă uriașă pentru UE. Scopul 
nostru este acela de a asigura selectarea personalului în cel mai eficient, transparent și corect mod posibil, în 
conformitate cu obiectivele înscrise în tratat. Este vitală asigurarea unei reprezentări corecte și a unui echilibru 
geografic al personalului provenit din serviciile diplomatice naționale, motiv pentru care am propus o serie de 
măsuri.”După intrarea în vigoare a deciziei privind crearea SEAE, o mare parte din personalul SEAE va proveni din 
transferul direct al unor persoane sau a unor părți de unități de la Comisie și de la Consiliu la SEAE. Toate 
posturile vacante vor fi publicate și vor fi deschise candidaților din serviciile diplomatice naționale. În plus, pentru a 
garanta reprezentarea adecvată a personalului din serviciile diplomatice naționale, Înaltul Reprezentant poate 
hotărî ca, până la 30 iunie 2013, pentru anumite posturi din cadrul SEAE, să se acorde prioritate 
candidaților din aceste servicii în cazul unor calificări practic egale. 
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Vă facem legătura cu Europa! 

Acord european 

Summitul european de la Bruxelles a avut în centrul atenţiei politicile economice şi 
stabilirea unei agende comune în perspectiva apropiatelor întâlniri la vârf G8 şi 
G20. Estonia a fost admisă în zona euro, urmând să devină membru, de facto, la 

începutul lui 2011, iar Islanda a lansat negocierile de aderare la Uniune.  

Subiectul "guvern economic" a revenit în discuţie. O astfel de coordonare întărită ar 
putea diminua riscul unor eventuale rupturi în sânul Uniunii, crede cancelarul federal 
Angela Merkel: "Ne-a fost limpede, tuturor, că acest demers trebuie susţinut de toţi cei 

27 de membri şi realizat". 
Guvernanţa economică va fi realizată însă la nivel ministerial şi nu la nivel de şefi de state, aşa cum dorea Franţa, 
întrucât aceasta ar fi creat structuri paralele cu cele deja existente. 
Necesitatea introducerii acestei coordonări între statele membre a fost subliniată de criza greacă, iar de acum este 
clar şi pentru capitalele cele mai reticente ca deciziile bugetare ale unui stat membru afectează stabilitatea 
bugetelor în celelalte state membre. 
De aceea, liderii UE au acceptat ideea controversată a Comisiei Europene de a-si supune la Bruxelles planurile 
bugetare spre aprobare, înainte ca ele să fie validate de parlamentele naţionale. 
Şi tot pentru securitatea comună financiară se are în vedere introducerea unui test de stres pentru banci, un 
examen din care să reiasă în ce masură poate rezista o instituţie financiară unor evoluţii conjuncturale 
negative sau unor situaţii de criză. 

 Comisia Europeană a prezentat noua sa viziune privind viitorul învățământului profesional și al formării 
profesionale. Învățământul profesional și formarea profesională este opțiunea aleasă în medie de aproximativ 50% 
din toți elevii din învățământul secundar superior. Totuși, acest sector necesită o modernizare pentru a fi 
transformat într-o opțiune mai atractivă și mai de calitate, astfel încât să le ofere tinerilor competențele adecvate 
pentru a găsi un loc de muncă potrivit și adulților o oportunitate de a-și ameliora competențele în cursul vieții lor 
active. În consecință, Comisia dorește să încurajeze mai multe persoane să urmeze învățământul profesional, să 
amelioreze calitatea ofertei de formări și să faciliteze mobilitatea între locuri de muncă și țări. Se preconizează ca 
miniștrii din UE să discute și adopte planul în al doilea semestru al anului în curs. 

Comisia europeană lansează o consultare publică pe tema drepturilor copilului 
Consultarea vizează domenii specifice – identificate de către persoanele care lucrează în acest domeniu în cadrul 
Forumului pentru drepturile copiilor - în cadrul cărora copiii ar putea să se confrunte cu probleme. Aceste domenii 
sunt:  

 Justiția pe înțelesul copiilor și participarea copiilor în sistemul judiciar (de exemplu ca martori);  

 Politicile în domeniul justiției pentru protecția drepturilor copilului, de exemplu cu ajutorul medierii familiale; 

 Protecția grupurilor de copii vulnerabili (victime ale violenței, ale exploatării sexuale sau ale traficului, precum 
și copiii care trăiesc în sărăcie); 

 Participarea copiilor la elaborarea de politici care au impact asupra copiilor. 

Consultarea publică referitoare la Comunicarea Comisiei privind drepturile copilului (2011-2014) este deschisă între 
11 iunie și 20 august și poate fi consultată aici: 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm. 
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Funcţionari europeni 

Dezbatere pentru cetăţeni 

Justiţie 

Drepturi procedurale : Parlamentul European susţine pe deplin propunerea UE privind  
consolidarea drepturilor procedurale în cadrul acţiunilor penale 
 
Proiectul Uniunii Europene de instituire a unor norme care să asigure drepturile la traducere și interpretare în cadrul 
acțiunilor penale este și mai aproape de concretizare ca urmare a aprobării sale de către Parlamentul European. 
Acesta a votat cu o majoritate covârșitoare în favoarea unui proiect de lege consolidat, convenit în cadrul negocier-
ilor dintre cele trei instituții - Parlamentul, Consiliul și Comisia (MEMO/10/236). Proiectul de lege garantează dreptul 
persoanelor suspectate de a fi informate cu privire la mijloacele de probă folosite împotriva acestora și de a benefi-
cia de asistență juridică în propria limbă în cadrul acțiunilor penale desfășurate în fața tuturor instanțelor din UE. 
Astfel, se va asigura respectarea dreptului la un proces echitabil pentru toți cetățenii, pe întreg teritoriul UE. Actul 
legislativ propus reprezintă primul pas dintr-o serie de măsuri privind asigurarea dreptului la un proces echitabil care 
vor fi puse în practică conform Tratatului de la Lisabona, care conferă Comisiei Europene competența de a propune 
măsuri în materia dreptului penal. Este prima măsură a UE care stabilește standarde minime comune în ceea ce 
privește drepturile procedurale. În prezent, Consiliul trebuie să aprobe această măsură.  
Compromisul include principalele puncte ale propunerii Comisiei. De exemplu, propunerile vor garanta dreptul 
cetățenilor de a fi informați și de a beneficia de asistență juridică în propria limbă în orice stadiu al unei acțiuni pe-
nale, în fața tuturor instanțelor din UE. Comisia a insistat asupra acestui aspect și l-a considerat esențial pentru ga-
rantarea respectării standardelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de jurisprudența Curții 
de la Strasbourg, precum și a celor prevăzute de Carta Drepturilor Fundamentale.  

De asemenea, aceste norme vor garanta primirea de către cetățeni a traducerilor scrise ale tuturor documentelor 
esențiale, precum actul de acuzare, și dreptul la servicii de interpretare în cadrul tuturor audierilor, interogatoriilor și 
întâlnirilor cu avocații. Aceștia nu pot renunța la aceste drepturi decât după primirea, în prealabil, a asistenței ju-
ridice corespunzătoare sau a informațiilor complete privind consecințele renunțării la aceste drepturi.  

Bugetele naţionale vor fi aprobate mai întâi la Bruxelles 

Comisia încurajează învăţământul profesional şi formarea profesională 

Noutăţi legislative 

Regulamentul (UE) nr. 494/2010 al Comisiei din 25 mai 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al 

Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun  

Informare privind data intrării în vigoare a Convenției privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în 

materie civilă și comercială, semnată la Lugano la 30 octombrie 2007  

Regulamentul (UE) nr. 520/2010 al Comisiei din 16 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 privind 

accesul la date confidențiale în scopuri științifice în ceea ce privește studiile și sursele de date statistice disponibile (Text cu 

relevanță pentru SEE)  

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor  

Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații 

standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (Text cu relevanță pentru 

SEE)  

Decizia 2010/336/PESC a Consiliului din 14 iunie 2010 privind activitățile UE de susținere a Tratatului privind comerțul cu 

arme, în cadrul Strategiei europene de securitate  

2010/C 149/06: Raportul special nr. 1/2010 „Sunt controlate în mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru 

importuri?”  

Europa pentru tineri 
 

NOUTĂŢI  
 
Concursul ShootNations 2010: Viaţa urbană 
 
Fie că trăiesc la ţară ori într-un oraş mai mic sau mai mare, candidaţii trebuie să se 
gândească la ce înseamnă mediul urban pentru ei. Tinerii între 11 şi 25 de ani din 
întreaga lume sunt invitaţi să trimită trei fotografii sau trei desene care să surprindă 
urmatoarele teme: 
1. Ce înseamnă "oraş" pentru tine? 
2. A creşte la oraş ca baiat sau fata 
3. De la ţară la oraş, de la oraş la ţara - oameni în mişcare.     
  
Concursul este deschis până pe 28 iulie 2010. 

  
Mai multe informaţii: http://www.shootnations.org/ 

Programul Erasmus: Un număr record de studenți au primit finanțare din partea UE 

pentru a studia sau pentru a se forma în străinătate 

În 2008/2009, numărul de studenți care au studiat sau au fost plasați în cadrul unor companii în străinătate, cu 

sprijinul UE, prin intermediul programului Erasmus, a fost mai mare ca niciodată. Conform unor noi date publicate, 

aproape 200 000 de studenți încadrați în instituții de învățământ superior au primit burse pentru a studia sau pentru 

a se forma în străinătate. Acest număr reprezintă o creștere generală de 8,7% față de precedentul an academic și 

face ca numărul tinerilor europeni care au beneficiat de finanțare prin programul Erasmus de la lansarea acestuia în 

1987 să treacă de două milioane. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în numărul studenților plasați în cadrul unor 

companii – mai mare cu peste 50% față de anul precedent. În plus, în anul care a trecut, un număr de peste 36 000 

de angajați ai unor instituții de învățământ superior au predat sau au participat la activități de formare în străinătate, 

într-una dintre cele 31 de țări europene participante la programul Erasmus. 

În prezent, se estimează că, într-un anumit stadiu al studiilor, 4% din studenții europeni primesc o bursă Erasmus. 

Prin programul Erasmus nu se oferă doar burse pentru studenți și personal universitar, ci se oferă sprijin și pentru 

instituții de învățământ superior, pentru a conlucra în cadrul unor rețele, al unor proiecte multilaterale și al altor 

măsuri. De asemenea, se acordă o importanță crescândă extinderii către mediul economic și către societate.  

Prin adăugarea în 2009 a Croației și a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei la programul Erasmus, numărul 
țărilor participante a crescut la 33. 

Conform unor studii independente, programul Erasmus a avut un impact substanțial la mai multe niveluri: 
participanții dobândesc cunoștințe care le cresc șansele de obținere a unui loc de muncă sau, în cazul personalului 
din instituțiile de învățământ superior, de a avansa în carieră. Instituțiile de învățământ superior își 
internaționalizează campusurile, introduc noi servicii și metode de predare, își dezvoltă capacitatea de administrare 
și activitățile de cercetare și creează legături cu mediul economic.  

Comisia consideră că programul Erasmus poate contribui la strategia Uniunii „Europa 2020” pentru creștere 
inteligentă, sustenabilă și incluzivă, prin înzestrarea tinerilor cu competențe adaptabile, necesare într-o societate 
bazată pe competiție și cunoaștere. 

Comitetul regiunilor 

 
Europa 2030: poziţia de lider a UE reclamă un nou pact între instituţiile europene şi 
autorităţile naţionale, regionale şi locale 
 
Membrii Biroului Comitetului Regiunilor (CoR), care s-au întrunit la Bruxelles, la 8 iunie, sub conducerea prim-
vicepreşedintelui lor, Ramón Luis Valcárcel, au salutat apelul Grupului înţelepţilor, prezidat de Felipe Gonzales, la 
consolidarea poziţiei de lider politic în Europa, printr-un „nou pact între instituţiile europene şi autorităţile naţionale, 
regionale şi locale”.În raportul său adresat Consiliului European, grupul subliniază că recursul la parteneriat şi 
sprijinul acordat de cetăţeni vor fi indispensabile pentru a duce la bun sfârşit reformele necesare în contextul crizei 
economice şi sociale actuale. Grupul înţelepţilor şi-a însuşit astfel solicitarea CoR care, în Cartea albă privind 
guvernanţa pe mai multe niveluri, adoptată în iunie 2009, a semnalat că „guvernanţa pe mai multe niveluri este o 
metodă şi o soluţie în vederea imprimării unei dinamici mai inovatoare, flexibile şi incluzive, capabile să concilieze 
Europa cetăţenilor şi gestionarea provocărilor globale de către Uniunea Europeană”. 

Cooperare europeană 

Consiliul European consideră necesară intensificarea coordonării politicior economice 
ale statelor membre 
 
Consiliul European, reunit la Bruxelles pe 17 iunie, a finalizat nouă strategie "Europa 2020 - O strategie europeană 
pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii". În cadrul dialogului cu Comisia Europeană, statelor 
membre le revine sarcina să îşi stabilească în cel mai scurt timp obiectivele naţionale, ţinând cont de poziţiile lor 
iniţiale şi de circumstanţele la nivel naţional, să identifice principalele blocaje în calea creşterii economice şi să 
indice în programele naţionale de reformă modul în care intenţionează să le abordeze. 
Liderii europeni au stabilit ca toate politicile comune, inclusiv Politica Agricolă Comună şi Politica de Coeziune, 
trebuie să vină în sprijinul strategiei Europa 2020. În viziunea lor, un sector agricol durabil, productiv şi competitiv va 
aduce o contribuţie importantă la noua strategie, având în vedere potenţialul de creştere şi de ocupare a forţei de 
muncă din zonele rurale. Consiliul European subliniază în acelaşi timp importanţa promovării coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale, precum şi a dezvoltării infrastructurii, pentru a contribui la succesul noii strategii. 
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