Victor Boştinaru – Membru al Parlamentului European
Bilanţul activităţii din Parlamentul European
Al doilea raport
Mai 2009 – Decembrie 2010
Mai 2009


6 mai - Eurodeputatul Victor Boştinaru critică Dreapta Europeană pentru blocarea prelungiri
concediului maternal pe teritoriul Uniunii Europene ca urmare a unui amendament oral propus de grupul
politic PPE, în plenul Parlamentului European. Conform eurodeputatului amânarea votului presupune
reluarea negocierilor de către viitorul Parlament European şi risipirea oricăror şanse de a
ameliora condiţiile de muncă şi concediu al mamelor în Uniunea Europeană şi asta în condiţiile
actualei crize economice.

Iunie 2009


7 iunie – Au loc alegerile pentru Parlamentul European. Eurodeputatul Victor Boştinaru este ales pe
listele Partidului Social Democrat pentru un nou mandat întreg de eurodeputat.



Conform distribuiri în Comisiile de lucru ale Parlamentului Euroepan, Victor Boştinaru este
Vicepreşedintele Delegaţiei pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi
Kosovo, Membru al Comisiei pentru dezvoltare regională şi al Comisiei pentru petiţii şi Membru supleant
în Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză.

Septembrie 2009


16 septembrie - Co-preşedintele delegaţiei europarlamentare PSD, Victor Boştinaru a pledat pentru
dezvoltarea unei strategii viabile, la nivelul Uniunii Europene, privind regiunea Mării Negre. Declaraţia
lui Boştinaru a avut loc în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European dedicate declaraţiilor
Consiliului şi Comisiei privind o strategie a Uniunii Europene pentru zona Mării Baltice.



16 septembrie - Victor Boştinaru a solicitat o agendă predictibilă în ceea ce priveşte integrarea în
Uniunea Europeană a ţărilor din Balcanii de Vest. Declaraţia lui Boştinaru a avut loc în plenul
Parlamentului European, în contextul “declaraţiilor Consiliului şi Comisiei privind noua reglementare a
regimului vizelor pentru ţările din Balcani (Muntenegru, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)



17 septembrie - Victor Boştinaru a declară că Uniunea Europeană salută ajutorul chinez pentru
Taiwan post-taifunul Morakot, gest care demonstrează o îmbunătăţire în relaţiile dintre cele două
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teritorii. Afirmaţia lui Boştinaru a avut loc în plenul PE, în contextul Declaraţiilor Comisiei Europene
privind situaţia din Taiwan în urma recentului taifun.

Octombrie 2009


6 octombrie - Europarlamentarul PSD Victor Boştinaru, coordonatorul socialiştilor şi democraţilor din
Parlamentul European în Comisia de petiţii (PETI) a PE, a adresat o întrebare scrisă Comisiei Europene
privind “Schimbarea de statut a Institutului Naţional de Administraţie (INA)”. În interpelare se afirmă
că “unul dintre criteriile de aderare impuse României a fost integrarea prin ajustarea adecvată a
structurilor administrative naţionale pentru a asigura o bună implementare a legislaţiei Uniunii Europene
şi revizuirea adecvată a legislaţiei naţionale. În acest context, în timpul negocierilor de pre-aderare,
România s-a angajat să întărească administraţia publică prin reforme în acest sector”.



6 octombrie - Victor Boştinaru declară că implementarea unei strategii a Uniunii Europene pentru Marea
Baltică trebuie să constituie baza pentru viitoare abordări macro-regionale, în special cu privire la zona
Mării Negre. Declaraţia lui Boştinaru a avut loc în cadrul reuniunii Comisiei pentru dezvoltare regională a
Parlamentului European (REGI) la care s-a discutat strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării
Baltice, eveniment la care au participat şi Cecilia Mallstrom, ministrul suedez al afacerilor europene (în
numele Preşedinţiei semestriale a UE), şi Pawel Samecki, comisar european pentru politică regională.



7 octombrie - Victor Boştinaru a reamintit în cadrul discuţiei privind “libertatea de informare în Italia” din
plenul Parlamentului European, că Silvio Berlusconi nu este singurul şef de guvern sau de stat european
care încalcă libertatea de informare a cetăţenilor europeni. El a subliniat că preşedintele României,
Traian Băsescu, a avut, în mod repetat, un comportament agresiv, nedemocratic şi de intimidare a
mass-media.



9 octombrie - Departamentul pentru Afaceri Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European
au deschis în data de 9 octombrie, la Centrul Infoeuropa, seria de dezbateri publice „Eurodialog cu
studenţii”, ce a reunit reprezentanţi români în Parlamentul European, profesori universitari şi studenţi ai
universităţilor de profil. Eurodialogul a fost susţinut de eurodeputaţii români Victor Boştinaru şi Adriana
Ţicău, membri ai Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor. Victor Boştinaru a subliniat
pe parcursul dezbaterii: “Îmi pun mare speranţă în noile generaţii de studenţi şi oportunităţile pe care
Uniunea Europeană le garantează pentru ei. Oricum am privi proiectul comunitar, acesta este îndreptat
în primul rând asupra generaţiilor tinere. Este aşadar firesc să punem întrebări, să găsim răspunsuri şi
soluţii împreună. Politica de vecinătate a UE cu siguranţă îşi găseşte destul de greu loc pe agenda
publică din România însă acest lucru nu poate sprijini intereselor României. Ca ţară membră a Uniunii
Europene, România are interese substanţiale în elaborarea şi punerea în operă a unei politici de
vecinătate eficace pentru afirmarea Uniunii ca un actor global important.”
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15 octombrie - Victor Boştinaru, co-preşedintele Delegaţiei PSD în Parlamentul European şi Boguslaw
Liberadzki, preşedintele Delegaţiei poloneze din Grupul S&D al Parlamentului European au organizat la
Bruxelles, conferinţa „Solidaritate în Europa: România şi Polonia în 1939” Evenimentul face parte din
seria de conferinţe realizate de către europarlamentarii PSD prin care se reflectă momente cheie în care
România a jucat un rol important în istoria europeană.



22 octombrie - Victor Boştinaru a declarat că Republica Moldova -confruntată cu grave probleme
economice şi sociale- are nevoie de solidaritatea Uniunii Europene, aceasta trebuind să se ridice la
înălţimea aşteptărilor cetăţenilor moldoveni. Declaraţia lui Boştinaru a avut loc în plenul PE, în cadrul
dezbaterii ocazionate de declaraţia Comisiei Europene privind situaţia economică şi financiară din
Republica Moldova.



30 octombrie - Victor Boştinaru, co-preşedintele Delegaţiei PSD în Parlamentul European, împreună cu
VAPRO România, Banca Transilvania şi Institutul Bancar Român au organizat conferinţa Dezvoltarea
resurselor umane: o necesitate pentru România. Gestiunea Fondului Social European. Obiectivul
principal al conferinţei a constat în evidenţierea principalelor probleme pe care le întâmpină beneficiarii
în accesarea şi implementarea fondurilor alocate României prin Fondul Social European (FSE) –
Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) precum şi propunerea de soluţii
pentru eliminarea factorilor ce determină gradul scăzut de absorbţie al acestor fonduri.

Noiembrie 2009


3 noiembrie - Victor Boştinaru face un apel la autorităţile noilor state membre ale Uniunii Europene să
lupte pentru a contracara tendinţa ca politica de coeziune a Uniunii Europene să capete un rol minor în
bugetul Uniunii Europene. Boştinaru, membru al Comisiei pentru dezvoltare regională a PE (REGI) a
intervenit în dezbaterea pe această temă din Comisia REGI, în contextul vehiculării unei comunicări,
neoficiale încă, din partea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliul UE, privind viitorul
bugetului UE.



5 noiembrie - Victor Boştinaru a subliniat în cadrul unui eveniment organizat de socialiştii europeni şi
dedicat dreptului de petiţie, importanţa exercitării acestui drept de către cetăţenii Uniunii Europene.
Boştinaru, care este coordonatorul Grupului Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European în
Comisia de petiţii a PE, a declarat că dreptul de petiţie aduce UE mai aproape de cetăţenii săi, iar cazuri
precum cel românesc al taxei de primă înmatriculare dovedesc succesul acestui instrument.



10 noiembrie - Victor Boştinaru subliniază în cadrul mesei rotunde “Priorităţile României în mediul
instituţional european în următorii cinci ani”, organizată de Clubul România-UE din Bruxelles, că un
portofoliu de substanţă pentru comisarul european şi combaterea încercărilor de micşorare a ponderii
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politicilor de coeziune în bugetul UE trebuie să fie printre priorităţile pe care România să le aibă în
vedere în perioada următoare.



12 noiembrie - Victor Boştinaru a subliniat, că atât Parlamentul European cât şi Comisia Europeană au
datoria de a remedia problema numărului mare de cazuri unde presupusa administrare defectuoasă a
fost cauzată de lipsa de transparenţă a instituţiilor europene. În cadrul dezbaterii, din plenul PE, a
raportului Paliadeli privind raportul anual pe 2008 al Mediatorului European, Boştinaru a salutat
excelenta comunicare care a existat între Mediatorul European, Nikiforos Diamandouros, şi PETI.

Decembrie 2009


2 decembrie - Victor Boştinaru pledează pentru adoptarea rapidă a amendamentelor privind fondurile
structurale şi de coeziune, o adoptare târzie urmând a fi mai puţin eficientă în combaterea efectelor
crizei. Declaraţia lui Boştinaru a avut loc în cadrul reuniunii Comisiei pentru dezvoltare regională a
Parlamentului European (REGI) la care s-a discutat propunerea de amendare a reglementării generale a
fondurilor structurale şi de coeziune, în scopul combaterii efectelor crizei economice şi financiare.

Ianuarie 2010


15 ianuarie – Victor Boştinaru îi adresează o întrebare Comisarului desemnat pentru Dezvoltare
Regională, Johannes Hahn, privind Strategia Uniunii Europene pentru Dunăre, în timpul audierii viitorilor
Comisari.



25 ianuarie - Victor Boştinaru a subliniat importanţa politicii de coeziune pentru toate statele membre ale
Uniunii Europene -în general- şi pentru cele noi în special, de aici derivând, între altele, miza negocierilor
bugetare privind viitorul politicii de coeziune (perioada 2013-2020). Declaraţia lui Boştinaru a avut loc în
cadrul reuniunii Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European (REGI) la care a
participat Carlos Ocaña y Pérez de Tudela, Secretar de stat în Ministerul spaniol al finanţelor, oficialul
prezentând programul în domeniu al Preşedinţiei spaniole a UE.



28 ianuarie - Victor Boştinaru şi-a exprimat îngrijorarea faţă de implementarea “iniţiativei cetăţeneşti”, în
cadrul dezbaterii din cadrul Comisiei de petiţii a Parlamentului European a Cărţii verzi a Comisiei
Europene referitoare la iniţiativa cetăţenească. Boştinaru, coordonatorul socialiştilor şi democraţilor
europeni din PETI, consideră că cetăţenii europeni trebuie asiguraţi că acest instrument de democraţie
directă nu va aduce dezamăgire, eurodeputatul venind cu propuneri în acest sens.
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Februarie 2010


10 februarie - Victor Boştinaru a declarat în plenul Parlamentului European, că este necesară rezolvarea
problemei întoarcerii refugiaţilor din Balcanii de Vest, în cazul Croaţiei această chestiune trebuind
soluţionată înaintea aderării la Uniunea Europeană. Declaraţia lui Boştinaru, care este vicepreşedinte al
Delegaţiei PE pentru relaţiile cu ţările din Sud-estul Europei a avut loc în cadrul dezbaterii comune
privind Croaţia, FYROM/Macedonia şi Turcia. În ceea ce priveşte aderarea Turciei, Victor Boştinaru a
subliniat că nu trebuie permis prejudecăţilor cu temei religios să influenţeze evaluarea PE.



18 februarie - Victor Boştinaru a criticat propunerea legislativă a UDMR de reorganizare a României în
16 regiuni de dezvoltare, propunere susţinută şi de către premierul Emil Boc. Propunerea legislativă, cu
termen de adoptare tacită în data de 10 februarie, a fost lansată de către UDMR la Tîrgu Mureş în
octombrie 2007. Tot la acea dată, pentru a respinge o parte din eventualele comentarii şi replici, membrii
UDMR le-au numit regiuni de dezvoltare economică.



25 februarie - Eurodeputatul Victor Boştinaru şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase,
au fost vorbitorii principali la dezbaterea “Aplicarea Tratatului de la Lisabona, o viziune românească”,
eveniment organizat, la Parlamentul European, de către Clubul România-Uniunea Europeană şi
Ambasada României în Regatul Belgiei.

Martie 2010


17 martie - Victor Boştinaru a declarat că Guvernul român se remarcă prin lipsă de transparenţă în
materie de dezvoltare regională, un bun exemplu fiind reforma organizării regionale, realizată tacit.
Declaraţia lui Boştinaru a avut loc în cadrul reuniunii Comisiei pentru dezvoltare regională a
Parlamentului European la care s-a discutat raportul Tremopoulos privind transparenţa în materie de
politică regională. Deputatul european a afirmat că este necesară găsirea criteriilor adecvate care să
permită măsurarea transparenţei în materie de politică regională într-un mod coerent, astfel încât
cetăţenii să fie capabili să înţeleagă care este -şi cum se materializează- valoarea adăugată a politicii de
coeziune a UE.



18 martie - Victor Boştinaru a susţinut faptul că strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică va avea
un rol foarte important în implementarea viitoarelor strategii macro-regionale, inclusiv a celei pentru
regiunea Dunării. Declaraţia lui Boştinaru a avut loc în cadrul reuniunii Comisiei pentru dezvoltare
regională a Parlamentului European (REGI) la care s-a discutat raportul Olejniczak privind “Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Mării Baltice şi rolul macro-regiunilor pentru viitorul politicii de
coeziune”.
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23 martie - Petiţia organizaţiei italiene “Amici dei bambini”, prin care se solicita redeschiderea adopţiilor
internaţionale de către România, a fost închisă la propunerea europarlamentarului PSD Victor Boştinaru
şi cu acordul tuturor membrilor Comisiei de petiţii a Parlamentului European (PETI). Boştinaru,
coordonatorul socialiştilor şi democraţilor europeni (S&D) în PETI, s-a pronunţat de altfel împotriva
acestei petiţii cu ocazia dezbaterii acesteia în Comisie.

Aprilie 2010


15 aprilie - Victor Boştinaru a prezidat secţiunea dedicată colaborării cu societatea civilă din cadrul
conferinţei Grupului S&D privind “Iniţiativa cetăţenească”, instrument introdus prin Tratatul de la
Lisabona pentru a apropia mai mult Uniunea Europeană de cetăţenii săi, prin acordarea acestora, în
anumite condiţii, a posibilităţii propunerii de noi legi europene. Potrivit deputatului european, Iniţiativa
cetăţenească trebuie să fie accesibilă dar în acelaşi timp clară, pentru a preveni atât abuzurile cât şi
frustrările. Evenimentul S&D, numit “Trezeşte-te Bruxelles: Cum pot schimba Europa un milion de
oameni (Wake up Brussels: How a million people can change Europe)”, s-a bucurat de o participare
la nivel înalt, printre vorbitori fiind Martin Schulz, Preşedintele S&D, Monika Flasikova Benova,
vicepreşedinta S&D, coordonatorii acestui Grup politic în Comisia de libertăţi civile, justiţie şi afaceri
interne (LIBE) – Claude Moraes, şi respectiv în Comisia pentru afaceri constituţionale (AFCO) – Ramon
Jauregui Atondo. La dezbatere au participat numeroşi eurodeputaţi, comisarul european pentru relaţii
inter-instituţionale şi administraţie, Maros Sefcovic, secretarul de stat spaniol pentru afaceri
europene, Diego

Lopez

Garrido,

Preşedintele

Asociaţiei

Presei

Internaţionale

acreditate

la

Bruxelles, Lorenzo Consoli, ziarişti, reprezentanţi ai think tank-urilor active în capitala Belgiei precum şi
ai mai multor ong-uri.

Mai 2010


4 mai - Victor Boştinaru, coordonatorul social-democraţilor europeni (S&D) în Comisia de petiţii a
Parlamentului European, a declarat în cadrul şedinţei PETI în care s-a discutat despre încălcarea
dreptului de proprietate în România, că Parlamentul European nu poate şi nu trebuie să accepte ca două
milioane de oameni - actuali proprietari pe Legea 112/1995 şi familiile lor - “să fie aruncaţi în stradă,
deposedaţi de orice drept”. La aceea dată, a fost prezentat în Comisia de petiţii a PE un studiu
privind “Probleme legate de bunurile imobiliare private în urma schimbării regimului politic în România, în
Bulgaria şi în Balcanii de Vest” şi a fost analizată petiţia nr. 1734/2008, adresată de Virgil Stere în
numele Asociaţiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 – însoţită de 785 de semnături-, privind încălcarea
dreptului de proprietate în România.

Iunie 2010


2 iunie - Eurodeputatul PSD Victor Boştinaru, împreună cu Consiliul Judeţean Argeş au organizat la
Bruxelles, în sediul Parlamentului European, o expoziţie de promovare a culturii şi a etnografiei arealului
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argeşean. La momentul vernisajului, 200 de invitaţi, înalţi oficiali ai Uniunii Europene şi membrii ai
Parlamentului European au putut degusta preparate tradiţionale româneşti, au admirat obiectele de
artizanat şi au dansat hora împreună cu ansamblu folcloric de copii din Piteşti.



2 iunie - Avizul referitor la punerea în aplicare a legislaţiei comunitare privind conservarea biodiversităţii,
realizat de europarlamentarul PSD Victor Boştinaru, a fost adoptat în unanimitate de Comisia de petiţii a
Parlamentului European. Potrivit eurodeputatului social-democrat, avizul acordă o prioritate absolută
aplicării integrale şi eficiente a legislaţiei actuale legate de mediu şi biodiversitate. Documentul face
referire la eşecul Planului de acţiune pe 2010 privind biodiversitatea şi "consideră că acest fapt este
rezultatul unui număr de factori importanţi de care se fac responsabile instituţiile europene, în
special Comisia Europeană, precum şi Statele Membre, inclusiv autorităţile regionale şi locale".
Prin avizul realizat de coordonatorul social-democraţilor europeni (S&D) în PETI, se cere continuarea şi
ameliorarea aplicării Directivelor "păsări" şi "habitate", precum şi finanţarea adecvată şi completarea
reţelei terestre şi marine Natura 2000. "Raportul reaminteşte marile petiţii legate de mediu făcute
către Parlamentul European, care rămân 'deschise' fără răspunsuri concrete din partea
autorităţilor naţionale şi europene, precum cea referitoare la conducta de gaz din Marea BalticăNordstream. (...) Solicităm totodată o cooperare transfrontalieră mai eficientă, în special în
regiuni precum fluviul şi Delta Dunării, Marea Neagră, regiunea Mediteraneană şi zonele baltice şi
necesitatea ca normele europene privind mediul să fie incluse în acordurile de cooperare cu
ţările vecine, non-membre ale Uniunii Europene" a declarat Victor Boştinaru.



3 iunie - Victor Boştinaru a salutat adoptarea de către REGI, a raportului Olejniczak privind viitoarea
strategie a Uniunii Europene pentru Marea Baltică şi rolul macroregiunilor în ceea ce priveşte viitorul
politicii de coeziune. Eurodeputatul PSD a contribuit la raport prin şase amendamente adoptate de
Comisia de profil.



15 iunie - Victor Boştinaru a solicitat intervenţia Comisarului pentru Dezvoltare Johannes Hahn, în
vederea stopării abuzurilor PDL în acordarea fondurilor europene prin măsura 322. Conform sesizărilor
venite din judeţele Dolj şi Suceava, dar şi din presa românească, Guvernul Emil Boc a decis acordarea
finanţărilor pentru proiecte demarate pe măsura 322 exclusiv pe criterii politice. Măsura îndreptată către
renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală,
este finanţată prin fonduri europene şi se alocă doar în baza unor criterii foarte stricte, care nu ţin cont
de culoarea politică.

Iulie 2010


5 iulie - Victor Boştinaru a atras atenţia în plenul Parlamentului European asupra derapajelor
nedemocratice împotriva presei din România, Italia şi Ungaria, culminând cu trecerea presei, de către
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administraţia

Băsescu,

în

rândul

ameninţărilor

la

adresa

siguranţei

naţionale.

În

viziunea

eurodeputatului, Uniunea Europeană trebuie să înveţe din lecţiile trecutului şi să se opună încălcării
drepturilor fundamentale.



6 iulie – Eurodeputatul Victor Boştinaru s-a întâlnit cu un grup de 33 de persoane, membri ai Sindicatului
cadrelor militare disponibilizate şi susţinători ai unei petiţii privind pensiile militarilor în contextul măsurilor
Guvernului Boc, petiţie depusă la Comisia de profil a Parlamentului.



7 iulie - Victor Boştinaru, vicepreşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru sud-estul
Europei, s-a arătat îngrijorat cu privire la criza politică prelungită din Albania, solicitând puterii şi
opoziţiei din această ţară să lucreze împreună pentru ieşirea din criză astfel încât să nu pericliteze
traseul european al Albaniei. Declaraţia a avut loc în cadrul dezbaterii privind situaţia din Albania la care
a participat şi Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă şi de securitate.



14 iulie - Victor Boştinaru sancţionează reacţia întârziată a premierului Emil Boc în ceea ce priveşte
gradul extrem de scăzut al absorbţiei fondurilor europene. Prim-ministrul Emil Boc a declarat duminică,
11 iulie, că va face la nivel guvernamental o “cartă albă” a absorbţiei fondurilor europene, ce va
presupune ca miniştrii şi prefecţii să prezinte rapoarte lunare privind situaţia proiectelor cu finanţare
europeană. Eurodeputatul a mai afirmat că „fără a pretinde vreun drept de autor, îi recomand domnului
prim-ministru şi echipei sale să citească o „carte albă” care există deja şi care i-ar fi permis să
reacţioneze într-un mod mult mai benefic şi eficient la nevoile şi interesul României”.



14 iulie - Europarlamentarul PSD, Victor Boştinaru, Membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională a
Parlamentului European (REGI), a fost desemnat raportor pentru poziţia acestei Comisii asupra
Strategiei Uniunii Europene privind Marea Neagră. Odată finalizată, strategia va fi înaintată Comisiei
pentru Afaceri Externe a Parlamentului European (AFET) şi va servi ca punct de reper pentru negocieri
şi acţiuni ale Uniunii în această regiune.



14 iulie - Victor Boştinaru a subliniat în cadrul reuniunii REGI, importanţa propunerii de proiecte pilot
privind “Promovarea cooperării în regiunea Dunării”, propunere printre ai cărei iniţiatori se află,
exprimând totodată sprijinul Grupului social-democraţilor europeni (S&D) pentru acest proiect.

August 2010


31 august – Victor Boştinaru, vicepreşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru sud-estul
Europei, a organizat împreună cu Muzeul Naţional din Belgrad, o expoziţie dedicată artei religioase
murale din Serbia, în forul european din Bruxelles. Expoziţia intitulată „Serbia – ţara frescelor” s-a

8

bucurat de prezenţa lui Nebojsa Bradic, Ministrul sârb al Culturii, Tanja Fajon raportor special al
Parlamentului European pentru liberalizarea vizelor, precum şi a unor oficiali ai Uniunii Europene.

Septembrie 2010


7 septembrie - Plenul Parlamentului European din Strasbourg a găzduit o dezbatere
privind libertatea presei în Uniunea Europeană pornind de la declaraţia Comisiei Europene asupra
restricţiilor privind libertatea de expresie, libertatea informaţiei şi a controlului guvernamental asupra
mass-media în mai multe state membre. În acest context, eurodeputatul Victor Boştinaru a atras
atenţia încă o dată în plenul forului european, asupra nominalizării în Strategia Naţională de Apărare a
României (SNAp) a presei ca vulnerabilitate la adresa securităţii statului român.



9 septembrie - Eurodeputatul Victor Boştinaru, împreună cu eurodeputata franceză, Catherine
Trautmann şi eurodeputatul bulgar Ivailo Kalfin, au semnat o declaraţie comună privind atitudinea
recentă a Franţei în ceea ce priveşte populaţia de etnie rromă. Declaraţia intitulată “Să scoatem Europa
din politica ruşinii” denunţă abuzurile Franţei şi încălcarea Directivei 38/2004 care se referă la drepturile
cetăţenilor europeni de a se deplasa pe teritoriul Uniunii. Eurodeputaţii semnatarii ai declaraţiei
îndeamnă atât Comisia Europeană cât şi statele membre să găsească o soluţie pe termen lung pentru
populaţia rroma prezentă pe teritoriul Uniunii Europene.



16 septembrie - Victor Boştinaru, vicepreşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru sud-estul
Europei, a fost ales preşedintele Grupului „Prietenii Serbiei” (Friends of Serbia) din Parlamentul
European. Victor Boştinaru este cel care a avut o contribuţia decisivă în constituirea acestui grup
informal, alegerea sa în funcţia de preşedinte fiind făcută în cadrul şedinţei constitutive.



17 septembrie - Comisia Europeană răspunde întrebării eurodeputatului Victor Boştinaru privind
reducerea sumelor alocate medicamentelor compensate în România, adresată la sfârşitul lunii iulie,
2010. Conform interpelării eurodeputatului, măsurile legislative introduse recent de Guvernul României,
în încercarea sa de a stabiliza criza economică cu care se confruntă ţara, includ reforme în domeniul
sănătăţii ce diminuează dramatic subvenţiile acordate de statul român pentru medicamente.



21 septembrie - Victor Boştinaru, membru al Delegaţiei pentru relaţiile cu Republica Populară
Chineză, a subliniat în plenul Parlamentului European din Strasbourg, importanţa consolidării relaţiilor
între Uniunea Europeană – China şi necesitatea unei abordări strategice în această privinţă. Afirmaţia
eurodeputatului a fost făcută în cadrul declaraţiilor Consiliului şi ale Comisiei cu privire la viitorul summit
Uniunea Europeană – China care va avea loc pe 6 octombrie.
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29 septembrie - Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), numărând peste
600.000 de membrii, împreună cu membrul său afiliat Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind,
reprezentând peste 9.000 de membrii, au depus la Bruxelles, o petiţie împotriva includerii în Strategia
Naţională de Apărare (SNAp) a presei ca vulnerabilitate la adresa statului român. Conform
petiţionarilor „includerea unei astfel de aserţiuni în documentele oficiale ale CSAT reprezintă o încercare
de răsturnare a sistemului democratic din România, fapt fără precedent în istoria recentă a ţării noastre”.
Eurodeputatul Victor Boştinaru, membru şi coordonator al Grupului S&D în Comisia de Petiţii a
Parlamentului European a declarat în cadrul întâlnirii cu petiţionarii că va susţine demersul acestora, în
condiţiile în care, toate evidenţele arată o încălcare gravă a normelor unui stat de drept, membru al
Uniunii Europene.

Octombrie 2010


5 octombrie - Victor Boştinaru a participat în perioada 4-5 octombrie, la cea de-a patra Reuniune
Interparlamentară Serbia – Parlamentul European în calitate de vicepreşedinte al Delegaţiei
Parlamentului European pentru sud-estul Europei şi preşedinte al Grupului informal „Prietenii Serbiei”.
Pe agenda reuniunii din Belgrad au fost incluse dezbateri cu reprezentanţi ai Guvernului
Serbiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate cu privire
la situaţia politică din Serbia şi perspectivele pentru integrarea în Uniunea Europeană, lupta împotriva
corupţiei, reforma sistemului judiciar, problemele din Kosovo, situaţia economică, cooperarea regională,
inclusiv Strategia Dunării şi evoluţiile în situaţia minorităţilor naţionale. De asemenea, în cadrul reuniunii,
s-a adoptat o declaraţie comună a preşedinţilor delegaţiilor prezente.



7 octombrie - Victor Boştinaru a subliniat în plenul forului din Bruxelles faptul că, diminuarea resurselor
financiare pentru politica de coeziune trebuie evitată cu desăvârşire. Declaraţia eurodeputatului vine pe
fondul discuţiilor de la Bruxelles în vederea schimbării politicii de coeziune după anul 2013.



8 octombrie - Europuls a organizat Vineri, 8 octombrie 2010, la sediul Ministerului Afacerilor Externe din
Bucureşti, conferinţa cu tema „Priorităţile României în cadrul Uniunii Europene – orizont 2020”. Prezent
la dezbatere, Victor Boştinaru, membru al Comisiei de Dezvoltare Regională din Parlamentul European,
a arătat că, deşi politica de coeziune teritorială este cea mai de succes dintre politicile europene,
România nu a ştiut până în prezent să o valorifice riscând astfel „să-şi consolideze rolul de periferie
economică europeană”. El a arătat că regiunile româneşti sunt printre cele mai sărace din Uniune,
sugerând o reformă a politicii regionale în sensul creării unui etaj intermediar între nivelul administrativ
naţional şi cel local.
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12 octombrie - Victor Boştinaru prezintă proiectul poziţiei Comisiei REGI către Comisia pentru Afaceri
Externe privind Strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Victor Boştinaru a fost desemnat
raportor pentru poziţia Comisiei REGI asupra strategiei în luna iulie a anului 2010

Noiembrie 2010


3-5 noiembrie – Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European a efectuat o vizită de
lucru în România. În cadrul acestei vizite, membrii Comisiei au evaluat impactul politicii pentru dezvoltare
regională în România şi s-au documentat în perspectiva noii Strategii a Uniunii Europene privind
Regiunea Dunării, un obiectiv de maximă importanţă pentru întreaga Uniune. Vizita eurodeputaţilor în
România are loc la doi ani după prima reuniune a Grupului de Lucru Socialist din cadrul Comisiei de
Dezvoltare Regională din Parlamentul European care a avut loc la Craiova în noiembrie 2008.



3 noiembrie - Platforma Europeană de Dezvoltare (EDP), în parteneriat cu Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi Şcoala Română de Afaceri, a organizat o masa rotundă cu tema „Dunărea şi
Cooperarea Teritorială Europeană”. Prezent la dezbatere, eurodeputatul Victor Boştinaru, membru al
Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European a subliniat faptul că rolul Strategiei
Uniunii Europene asupra Dunării este acela „de a promova cultura elaborării în comun a proiectelor la
scara întregului bazin Dunărean şi de a aloca resurse umane, financiare şi instituţionale. În condiţiile în
care, gradul de absorbţie al fondurilor europene se află la o cotă îngrijorătoare, atât Platforma
Europeană pentru Dezvoltare cât şi Camera de Comerţ pot juca un rol foarte important în promovarea
unei atitudini pro-active şi se pot constitui în rolul catalizatorului pentru proiectele politicii de dezvoltare”.



9 noiembrie - Victor Boştinaru, membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului
European, răspunde afirmaţiilor Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, conform
cărora, absorbţia fondurilor europene este legată de numărul de euroregiuni în care este împărţită
România.



9 noiembrie - Reuniunea Coordonatorilor Comisiei de Petiţii a Parlamentului European a decis în
unanimitate, dezbaterea în procedură de urgenţă a petiţiilor jurnaliştilor români împotriva Strategiei
Naţionale de Apărare (SNAp) la începutul lunii decembrie. Conform eurodeputatului Victor Boştinaru,
„Mesajul pe care Bruxelles-ul îl transmite la Bucureşti este unul clar. Cu fiecare zi care trece şi în care
articolul din Strategie este menţinut, atât Guvernul cât şi Preşedinţia României plasează ţara mea pe o
direcţie



incompatibilă

cu

un

stat

de

drept,

membru

al

Uniunii

Europene

şi

al

NATO”

18 noiembrie - Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul
European (S&D) a organizat la Sofia, o conferinţă pe tema libertăţii presei. Conferinţa internaţională
intitulată „Libertatea mass-media şi democraţia în pericol” a condamnat eşecurile Uniunii
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Europene în protejarea libertăţii presei şi a descris încălcările drepturilor jurnaliştilor ca pe un atac
asupra democraţiei însăşi. Prezent la dezbatere, eurodeputatul Victor Boştinaru a declarat că
„libertatea presei este un pilon al democraţiei; libertatea de exprimare, în toate formele sale
trebuie să fie recunoscută oficial ca un drept fundamental pentru fiecare cetăţean al Uniunii
Europene, un drept pe care nimeni nu-l poate negocia.” În cadrul conferinţei, Victor Boştinaru,
recunoscut ca un susţinător al demersurilor pentru respectarea libertăţii presei, a fost rugat să elaboreze,
în numele Grupului S&D, o declaraţie solemnă privind libertatea presei în Europa.

Decembrie 2010


1 decembrie - Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European adoptăpoziţia
eurodeputatului Victor Boştinaru privind Strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră, poziţie
care va fi înaintată Comisiei pentru Afaceri Externe a forului european. Adoptată cu o majoritate largă,
poziţia se concentrează asupra importanţei Strategiei UE – Marea Neagră pentru o dezvoltare durabilă
şi coordonată a regiunii, care a devenit extrem de relevantă pentru întreaga Uniune după aderarea
României şi a Bulgariei în 2007.



2

decembrie

-

Membrii Comisiei

de

Petiţii

a

Parlamentului

European

au

dezbătut

petiţiile Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România şi Federaţiei Române a Jurnaliştilor
MediaSind, împotriva includerii în Strategia Naţională de Apărare (SNAp) a presei ca vulnerabilitate a
statului român. În urma votului din Comisia de Petiţii, eurodeputaţii Partidului Popular European (EPP),
grup la care este afiliat PDL, au decis cu 16 voturi în favoare ca petiţiile să fie declarate închise.
Reprezentanţii celorlalte grupuri politice din Parlamentul European au părăsit sala la momentul votului în
semn de protest faţă de nerespectarea propunerii de a menţine deschisă petiţia până când Comisia
Europeană va formula un punct de vedere oficial cu privire la încălcarea dreptului comunitar.
Eurodeputatul Victor Boştinaru, coordonator al Grupului S&D în Comisia de Petiţii consideră viciată
procedura de vot, în condiţiile în care, petiţiile jurnaliştilor români aveau susţinerea a nu mai puţin de 4
din cele 7 grupuri politice din Parlamentul European.



15 decembrie – Victor Boştinaru, raportor virtual din partea Grupului S&D pentru „Iniţiativa cetăţenească”
a salutat în plenul Parlamentului European din Strasbourg, rezultatul negocierilor dintre Comisia de
Petiţii a Parlamentului European, Comisia pentru Afaceri constituţionale, Consiliul şi Comisia Europeană
asupra regulamentului acestei iniţiative. Eurodeputatul a subliniat faptul că Parlamentul European a avut
cea mai mare contribuţie la această nouă formă de participare publică, demonstrând încă o dată dorinţa
Parlamentului de a aduce cetăţenii Uniunii în dezbaterea politicilor, aducând în acelaşi timp Uniunea
Europeană mai aproape de cetăţenii săi.
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