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Parlamentul își exercită atribuțiile
esențiale prin proceduri extraordinare de vot la distanță pentru a aproba
măsurile UE urgente de combatere
a pandemiei. Legislativul european
a luat măsuri pentru ca deputații să
poată participa la sesiunea plenară și
de la distanță. Astfel, liderii politici ai
Parlamentului au convenit să permită
o procedură alternativă temporară de
vot la distanță prin e-mail pentru sesiunea plenară din 26 martie.
Toate măsurile de precauție pentru
prevenirea răspândirii COVID-19
sunt menținute pentru a permite
membrilor și personalului să asigure
exercitarea corespunzătoare a funcțiilor legislative, bugetare și de control
ale Parlamentului European.

Activitatea de la distanță se defășoară conform unui program de voturi:
La ora (locală) 10:00, Președintele
Parlamentului, David Sassoli deschide
sesiunea plenară din hemiciclul de la
Bruxelles. Deputații primesc buletinul
de vot prin e-mail pentru votarea procedurii de urgență, în conformitate cu
articolul 163. Apoi Președintele anunță
rezultatul voturilor privind procedura de urgență și stabilește termenele
de depunere a amendamentelor (ora
14:00) și a voturilor pe părți și separate (ora 16:00).
Președintele deschide votul amendamentelor, iar deputații primesc buletinele de vot corespunzătoare. Ulterior,
Președintele anunță rezultatele voturilor finale.
https://www.europarl.europa.eu

Alte informații referitoare la votul de la distanță în parlamentul European,
dar și în Parlamentele naționale aflați aici:
https://www.europarl.europa.eu
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Acces la Fondul de solidaritate
pentru situații de urgență în
domeniul sănătății publice
Parlamentul European a aprobat extinderea Fondului de
solidaritate al UE1 pentru a acoperi urgențele în domeniul
sănătății publice, punând la dispoziție până la 800 de
milioane EUR în 2020. Comisia a propus includerea
crizelor în domeniul sănătății publice în lista situațiilor de
urgență ce pot fi susținute din Fondul de solidaritate al UE
(FSUE). Modificările vor permite ca: nivelul plăților în avans
pentru toate tipurile de dezastre să fie majorat la 25% din
contribuția prevăzută de FSUE, limitată la maximum 100
milioane EUR; nivelul total al creditelor pentru avansurile
FSUE din bugetul anual să fie majorat de la 50 milioane EUR
la 100 milioane EUR.
https://www.europarl.europa.eu

Coronavirus:
UE alocă 37 de miliarde de
euro pentru combaterea
efectelor pandemiei
COVID-19

Cu Europa aflată în centrul pandemiei de
COVID-19, UE și Parlamentul European
s-au angajat să facă tot ce este necesar
pentru a opri răspândirea virusului.
https://www.europarl.europa.eu

Pe 26 martie 2020
Parlamentul European
votează:

ÎÎ punerea la dispoziția statelor
membrelor a 37 de miliarde de euro
pentru a aborda consecințele crizei;
ÎÎ extinderea obiectivelor Fondului de
solidaritate al UE pentru acoperirea
urgențelor de sănătate publică;
ÎÎ oprirea așa-numitor zboruri fantomă
cauzate de pandemia COVID-19.

1
Fondul de solidaritate al UE ajută în prezent
statele membre și țările care își negociază aderarea
la Uniune atunci când se confruntă cu o serie de
dezastre naturale, inclusiv inundații, incendii
forestiere, cutremure, furtuni și secete.
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Decizie istorică a UE:

Comisia Europeană cere oficial suspendarea Pactului de Stabilitate
Nu mai există reguli bugetare, guvernele pot pompa în economie
oricâți bani e nevoie. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen a anunțat recent că cere în mod formal suspendarea temporară a
prevederilor Pactului de Stabilitate și regulile bugetare care le impuneau
statelor membre să nu depășească un deficit bugetar de 3% din PIB.
Potrivit unui comunicat ulterior al Comisiei Europene, decizia are nevoie
de aprobarea Consiliului UE, o formalitate având în vedere că șefii de stat
și de guvern au aprobat deja măsura. Consecința deciziei UE vor face ca
guvernele statelor membre pot cheltui cât e nevoie pentru a rezolva criza
coronavirusului fără a se teme de declanșarea unei proceduri de deficit
excesiv din partea Comisiei EUropene, procedură care la rândul său e
însoțită de creșteri ale costurilor de împrumut.
https://www.ziarulnational.md

Comisia Europeană a decis realocarea a

140 de milioane de euro
pentru R. Moldova

şi celelalte state din Parteneriatul Estic
La cererea ţărilor partenere, inclusiv
a Moldovei, Comisia Europeană
oferă
suport
pentru
sistemul
medical din Moldova şi va răspunde
nevoilor imediate prin sprijinirea
furnizării de dispozitive medicale şi
echipamente pentru personal, cum
ar fi ventilatoare, truse de laborator,
măşti, ochelari de protecţie, costume
de siguranţă. Comisia Europeană
colaborează cu Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS) pentru a se asigura
că aceste obiecte necesare sunt
cumpărate în comun şi distribuite în
mod eficient sistemelor de sănătate
din cele şase ţări în săptămânile
următoare. În plus, fondurile vor
sprijini administraţiile naţionale de
sănătate pentru a instrui personalul

medical şi de laborator şi pentru
a lua măsuri de informare şi
sensibilizare a populaţiei. Proiectele
actuale finanţate de UE în Moldova
lucrează deja pentru a furniza seturi
de protecţie, cum ar fi mănuşi şi
măşti pentru persoanele vulnerabile
şi personalul medical din Moldova,
precum şi sterilizatoare pentru
echipamente şi multe altele.
Totodată, UE a pus la dispoziţie
peste 11,3 milioane EURO sub formă
de subvenţii micilor organizaţii ale
societăţii civile din toată regiunea.
Aceasta se adaugă sprijinului
deja desfăşurat prin intermediul
Programului
”Facilităţi
pentru
societatea civilă din partea UE

pentru Moldova”, care oferă cu
titlu gratuit 20 milioane EURO cu
scopul de a crea servicii sociale
pentru membrii cei mai vulnerabili
ai societăţii din Moldova şi pentru a
sprijini persoanele cu nevoi speciale
să iniţieze afaceri proprii în Moldova.
De asemenea, Uniunea Europeană va
sprijini economia Moldovei, în special
va oferi ajutor pentru întreprinderile
mici şi cele mijlocii (IMM).
UE are în derulare programe de
asistenţă macrofinanciară pentru
parteneri, inclusiv Moldova. O
contribuţie la bugetul de stat ar putea
fi disponibilă imediat ce sunt aplicate
acţiuni specifice convenite în comun.
https://ec.europa.eu
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Elveția donează

măști, mănuși și dezinfectanți pentru
68 de centre de sănătate și 211 oficii ale
medicilor de familie din țară

Un proiect finanțat de Elveția
va asigura medicii de familie
și asistenții medicali din zece
raioane din Republica Moldova
cu măști, mănuși și dezinfectanți
pentru
protecția
împotriva
COVID-19. Anunțul a fost făcut
de Ministerul Sănătății într-un
comunicat de presă.
Este vorba despre proiectul
„Viață Sănătoasă: reducerea
poverii bolilor netransmisibile”,
care va oferi angajaților medicali
din 68 de centre de sănătate și
211 de oficii ale medicilor de

familie din țară - 63 700 de măști
medicale de unică folosință,
54 600 de mănuși nitril și 760
litri de dezinfectant pentru
mâini și suprafețe. Acțiunea a
fost coordonată cu Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale, în contextul situației
epidemiologice de criză cauzată
de răspândirea virusului SARSCoV-2.
Elveția este cel mai mare donator
bilateral de granturi în sectorul de
Sănătate al Republicii Moldova.
https://unimedia.info

Pandemia nu va sista schimbul
comercial dintre Moldova și UE
Schimburile comerciale dintre
Republica Moldova și Uniunea
Europeană au loc fără abateri,
însă persoanele implicate în
aceste activități trebuie să
respecte câteva reguli stricte
care prevăd stoparea răspândirii
virusului COVID-19. Declarația
aparține
șefului
Delegației
Uniunii Europene la Chișinău,
Peter Michalko.
Referitor la decizia autorităților
UE de a închide frontierele
interne, inclusiv pentru cetățenii

europeni din alte țări, Michalko a
declarant că sunt decizii esențiale
pentru a opri răspândirea, însă și
în acest caz sunt aplicate unele
excepții.
În această perioadă este firesc
ca unele persoane care se află
în afara țărilor unde trăiesc au
nevoie de a călători, de a merge
înapoi în țările din care provin și
sunt create aceste posibilități cu
respectarea maximă a regulilor
care țin de protejarea împotriva
răspândirii virusului.

Ce țări oferă bani
populaţiei, ca măsură de combatere a
efectelor Covid 19

Pandemia
de
Coronavirus
provoacă
daune
serioase
economiei globale, ceea ce
determină guvernele unor state
să recurgă la măsuri de urgenţă
precum acordarea de bani „cash”
populaţiei, pentru a-i ajuta pe
cetăţeni să-şi plătească utilităţile,
cumpărăturile sau chiriile, se
arată într-o analiză CNN.
Astfel,
în
Statele
Unite,
administraţia Trump ar putea
emite cecuri în valoare de 1.000
de dolari fiecărui cetăţean
american în parte.
În Marea Britanie, premierul
Boris Johnson a declarat că ia în
considerare acordarea temporară
a unui venit de bază.
Guvernul Japoniei intenţionează
şi el acordarea unor sume de
cel puţin 12.000 de yeni (circa
109 dolari americani) fiecărui
cetăţean japonez.
Autorităţile din Hong Kong au
declarat că vor acorda 10.000 de
dolari Hong Kong (circa 1.300 de
dolari SUA) tuturor rezidenţilor
permanenţi care au împlinit 18
ani.
Executivul australian va oferi
750 de dolari australieni (434 $)
pensionarilor şi persoanelor care
au nevoie de asistenţă socială.
Economiştii consultaţi de CNN
sunt de acord că tăierea de cecuri,
de către guvern pentru proprii
cetăţeni, reprezintă o „metodă
directă de ridicare a moralului
populaţiei”.
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Celebrarea celei de-a zecea aniversări a Parteneriatului Estic
este despre beneficiile tangibile pe care această cooperare
le-a adus vieții cetățenilor în ultimii 10 ani
În ultimii 10 ani, Parteneriatul Estic a progresat pe baza valorilor comune,
a intereselor și a angajamentelor comune, precum și pe proprietatea și
responsabilitatea comună.

Ce a livrat Parteneriatul Estic?

Pentru perioada următoare, începând
cu 2020 au fost trasate noi obiective
politice. La 18 martie, Comisia
Europeană și Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate au prezentat
obiective pe termen lung ale
Parteneriatului estic, după 2020 .
• Un parteneriat care CREEAZĂ
• Un parteneriat care PROTEJEAZĂ
• Un parteneriat care ECOLOGIZEAZĂ
• Un parteneriat care CONECTEAZĂ

99 Acordurile de asociere (inclusiv zonele de comerț
liber aprofundat și cuprinzător), acorduri de
facilitare și liberalizări de vize;

• Un parteneriat care ABILITEAZĂ

99 Comerțul dintre UE și țările partenere estice s-a
dublat. UE este primul partener comercial pentru
Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina și al
doilea cel mai mare pentru Armenia și Belarus. În
perioada 2016-2019, volumele comerciale dintre
UE și Moldova au crescut cu 42%;
99 Finanțarea UE pentru mai mult de 125.000 de
companii mici și mijlocii. Peste 60 de milioane de
euro au fost alocați, circa 250.000 locuri de muncă
create.
99 Instruiri, circa 7.250 de IMM-uri conduse de femei
și 290 de femei antreprenoare au beneficiat de
instruire doar prin inițiativa EU4Business în 2018.
99 Transport extins, asistență tehnică de 20 de
milioane de euro. Extensia TENT-T a UE prevede
4.800 km de drumuri și căi ferate noi și reabilitate
până în 2030, ceea ce va deschide noi oportunități
de dezvoltare economică și schimburi între UE și
țările partenere estice și între ele.
99 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Fondul
E5P a oferit peste 150 de milioane de euro de care
beneficiază peste 8 milioane de persoane. Total 800 de milioane EUR.

https://www.euneighbours.eu
99 Cercetare și tineret. Fondul EU4Youth, 100 de
proiecte care susțin implicarea civică și spiritul
antreprenorial în rândul tinerilor, iar 23.000
de tineri din regiune au beneficiat de subvenții
pentru a sprijini șase proiecte la scară largă pentru
stimularea ocupării tinerilor și 915 cercetători din
regiunea beneficiază de proiectul Marie Curie.
Erasmus - din 2016, 32.000 de studenți și personal
academic din țările partenere estice au participat
la schimburi academice și 46.000 de tineri au fost
implicați în alte schimburi, inclusiv voluntariat.
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Programul EU4Digital a început analiza
decalajului dintre legislația UE și a
țărilor Parteneriatului Estic privind
domeniile politice legate de tehnologia
informației și comunicațiilor (TIC)
Analiza completă a decalajului va fi punctul de pornire pentru
elaborarea de recomandări care să favorizeze inovarea TIC în țările
partenere estice.

UE va începe
negocierile de
aderare la blocul
comunitar
cu Albania și
Macedonia de Nord

Prin intermediul programului, UE sprijină țările PaE în reducerea
tarifelor de roaming, extinderea serviciile electronice, crearea
securității cibernetice, dezvoltarea aptitudinilor digitale, ș.a.

Uniunea Europeană lansează cea de-a
doua ediție a Premiului pentru Energie
Durabilă în țările Parteneriatului Estic
Uniunea Europeană este pregătită
să înceapă negocierile de aderare
cu Albania şi Macedonia de
Nord, potrivit unui proiect de
decizie unanim al celor 27 de ţări
membre ale blocului comunitar.
Respectivul proiect va fi finalizat
la sfarsitul lunii martie.

Schimbarea climatică, generată de încălzirea globală, este o provocare
pe termen lung pentru umanitate, iar Uniunea Europeană caută în
permanență soluții la această provocare, prin care să asigure un viitor
mai bun și mai sănătos pentru întreaga planetă.
Premiul pentru Energie Durabilă în țările Parteneriatului Estic face
parte din „Săptămâna Energiei Durabile 2020”, organizată de UE.
El oferă recunoaștere proiectelor sprijinite de UE care promovează
eficiența energetică și folosirea energiei regenerabile, și care ajută
direct cetățenii și comunitățile să economisească energia sau să
folosească surse de energie regenerabilă.
Competiția este deschisă până la 17 aprilie, la miezul nopții (ora
de Bruxelles), deopotrivă pentru cetățeni și companii, instituții
guvernamentale și autorități locale, ONG-uri și organizații de
tineret din una sau mai multe țări ale Parteneriatului Estic. Condiția
principală este ca proiectul participant să fi beneficiat de sprijinul UE
fie direct, fie indirect, printr-o organizație parteneră.
Solicitările de participare trebuie depuse în format electronic,
prin completarea unui formular online disponibil în engleză și
rusă. Vor fi desemnați șase finaliști care vor fi invitați la Bruxelles
pentru a participa la „Săptămâna Energiei Durabile”, în perioada
22-26 iunie 2020. Câștigătorul va fi anunțat pe 23 iunie, în cadrul
unei ceremonii speciale. Mai multe informații puteți găsi la:
www.eapenergyawards.eu.
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Cele două ţări din Balcanii
Occidentali şi-au văzut speranţele
spulberate de mai multe ori,
întrucât Franţa şi Olanda au
manifestat scepticism în ceea ce
priveşte evoluţia lor în materie
de democraţie şi de combatere a
corupţiei, temându-se să accepte
noi membri într-o perioadă
în care coeziunea blocului
comunitar era deja afectată de
Brexit.
Dar Parisul şi Haga şi-au atenuat
obiecţiile în ultimele săptămâni,
iar procesul s-a accelerat în pofida
faptului că Europa a devenit
după China focarul principal al
pandemiei de coronavirus pe
plan mondial.
Și Grecia şi-a dat acordul după ce
ultimul proiect include formulări
mai ferme cu privire protecţia
minorităţilor
naţionale
în
Albania.

https://www.realitatea.net
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