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Înainte de Ziua Europei: Comisia Europeană își deschide
porțile și prezintă Centrul pentru vizitatori modernizat

9 mai este Ziua Europei. Această zi ar trebui să fie mai mult decât un prilej de sărbătoare
pentru cetățeni. De aceea, Comisia, alături de celelalte instituții ale UE, își va deschide
deja porțile pentru cetățeni sâmbătă, 4 mai. Comisia Europeană colaborează, pentru prima
oară, cu „Festivalul Irisului” organizat de autoritățile din Bruxelles, cu ocazia căruia străzile
din capitala Europei se vor umple de viață duminică, 5 mai, când vor avea loc concerte și
activități de divertisment în aer liber. De asemenea, la 4 mai, vicepreședinții Viviane
Reding și Maroš Šefčovič vor inaugura Centrul pentru vizitatori al Comisiei Europene, care
a fost modernizat și mutat într-o altă clădire pentru a fi mai aproape de sediul instituțiilor.
„Cum funcționează UE? Cine decide? Ce urmează? Toate acestea sunt întrebări puse de
cetățeni despre Europa. Acum este șansa dumneavoastră de a primi răspunsuri: dacă v-ați
dorit vreodată să aveți o imagine succintă și o vedere din culise asupra modului în care se
elaborează politicile europene și de către cine, veniți la Zilele Porților Deschise organizate
de instituțiile europene sau treceți pe la Centrul pentru vizitatori modernizat al Comisiei.
Puteți participa, de asemenea, la unul dintre dialogurile cu cetățenii pe care le organizez
alături de colegii mei comisari în fiecare țară a UE”, a declarat vicepreședintele Reding,
comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Abia aștept să văd cât mai
mulți oameni interesați de Europa — și de viitorul lor.”
Vicepreședintele Maroš Šefčovič a adăugat: „Ziua Europei este întotdeauna un moment
prielnic pentru ca cetățenii să afle mai multe despre activitățile noastre, iar anul acesta
le-am ușurat mai mult ca niciodată acest demers, datorită noului Centru pentru vizitatori.
Acesta este vitrina noastră pentru oricine dorește să afle despre marea aventură pe care o
reprezintă integrarea europeană.”

IP/13/386

4 mai 2013
La 4 mai, Comisia Europeană își va deschide porțile. Cetățenii vor putea pătrunde în
culisele clădirii Berlaymont — sediul Comisiei în care cei 27 de comisari își desfășoară
activitatea zilnică. O serie de activități și de expoziții le vor oferi cetățenilor posibilitatea de
a afla mai multe despre ce face Uniunea Europeană și despre modul în care aceasta le
influențează viața de zi cu zi.
De cealaltă parte a străzii, vicepreședinții Viviane Reding și Maroš Šefčovič vor inaugura, la
ora 11.15, Centrul pentru vizitatori modernizat, care va fi apoi accesibil publicului
începând cu ora 14.00. Centrul a fost situat anterior pe Rue Van Maerlant, iar acum a fost
mutat în clădirea Charlemagne, aflată pe Rue de la Loi 170 (lângă sediul central de la
Berlaymont), în inima cartierului unde are loc procesul legislativ european. În centrul
modernizat, vizitatorii vor putea sta la masa în jurul căreia se reunea colegiul comisarilor,
se vor putea fotografia cu comisarii și se vor putea întoarce în timp în istoria europeană cu
ajutorul unor ecrane tactile interactive.
În paralel, Reprezentanța Comisiei Europene în Belgia va găzdui o serie de dezbateri cu
cetățenii, în diverse locații (cum ar fi: le Cercle des voyageurs, les Halles de Schaerbeek,
le café C'est bon c'est belge, les Brigittines), cu privire la activitatea Comisiei Europene.
De-a lungul anului 2013, vicepreședintele Reding și colegii săi comisari și-au conjugat
eforturile cu politicienii de pe plan național și local pentru a organiza dezbateri cu cetățenii
din întreaga Europă, pentru a le asculta punctul de vedere și a răspunde la întrebările lor.
Vicepreședintele Viviane Reding va organiza o dezbatere la Bruxelles, la 4 mai, cu peste
300 de cetățeni, cu privire la așteptările acestora referitoare la viitorul Europei. Pentru a
participa la acest eveniment, vă puteți înscrise pe site-ul: www.eu4be.eu/

5 mai 2013
La 4 și 5 mai 2013, regiunea Bruxelles-Capitală va sărbători, de asemenea, Ziua Europei,
pe tema „Bruxelles și Europa”. La 5 mai, între orele 12.00 și 18.00, „Satul Europa” își va
deschide porțile în apropierea gării centrale din Bruxelles (Carrefour de l’Europe).

Context
S-au realizat multe în cei douăzeci de ani de la introducerea cetățeniei Uniunii: potrivit
unui nou sondaj al UE publicat recent, în prezent 63 % din cetățeni se consideră
„europeni”.
În întreaga UE, cetățenii își exercită zilnic drepturile. Datorită legislației europene, cetățenii
UE beneficiază de protecție sporită pentru achizițiile transfrontaliere, de tratament medical
garantat în alte state membre ale UE prin intermediul cardului european de asigurări
sociale de sănătate și de tarife de roaming mai scăzute. Însă cetățenii nu sunt întotdeauna
conștienți că au aceste drepturi.
De aceea, Comisia Europeană a lansat Anul european al cetățenilor (IP/13/2), un an
consacrat cetățenilor și drepturilor acestora. Pe tot parcursul anului, membri ai Comisiei
vor organiza dezbateri cu cetățenii despre așteptările acestora privind viitorul, în cadrul
unor dialoguri cu cetățenii (reuniuni publice) desfășurate în întreaga Uniune Europeană.
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Între timp, Comisia Europeană depune, de asemenea, eforturi pentru a elimina obstacolele
deranjante pentru cetățeni. La 8 mai, Comisia va publica cel de al doilea raport privind
cetățenia Uniunii, care va face bilanțul realizărilor concrete obținute începând cu 2010 în
ceea ce privește îmbunătățirea drepturilor cetățenilor și va defini 12 noi măsuri concrete
pentru a aborda problemele rămase cu care se confruntă în continuare cetățenii UE — de
la căutarea unui loc de muncă în alte țări ale UE până la asigurarea unei protecții juridice
mai bune ori de câte ori se află într-o altă țară a UE.

Pentru informații suplimentare
Ziua Porților Deschise
Programul complet al Comisiei:
http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm
Programul dezbaterilor organizate la Bruxelles:
http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm
Programul tuturor instituțiilor UE:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_ro.htm
Întrebări? Folosiți hashtagul Twitter #euopendoors

Dialogul cu cetățenii
La Tentation/Centro Galego de Bruxelas - 28, Rue de Laeken - 1000 Bruxelles –
dezbaterea va avea loc între orele 14.30 și 16.00 (porțile se vor deschide la ora 13.45)
Intrarea este liberă, cu condiția înregistrării pe site-ul: http://www.eu4be.eu/
Nu puteți ajunge? Participați la dialog: pe Facebook http://www.facebook.com/ECrepBE și
pe Twitter @EU4BE #EUdeb8.

Persoane de contact:
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)
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