Victor Boştinaru – Membru al Parlamentului European
Bilanţul activităţii din Parlamentul European
Primul raport
Noiembrie 2007- Aprilie 2009


Obiectivele generale din mandatul în Parlamentul European au constat în:



Stimularea dezbaterii privind creşterea capacităţii administrative a României şi a dezbaterii privind
reforma regională.



Contribuţie la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în România.



Consolidarea rolului Comisiei de Petiţii a Parlamentului European ca instituţie esenţială în apărarea
drepturilor cetăţenilor europeni.



Aducerea Deltei Dunării pe agenda Uniunii Europene şi sprijinirea dezvoltării arealului Deltei.



Dezvoltarea parteneriatului Uniunea Europeană - China



Sprijinirea agendei europene a ţărilor din Balcanii de Vest şi definirea programelor concrete pentru
aderare ale acestora.

A. Comisia pentru dezvoltare regionala - REGI
Obiective:


Sprijinirea în Parlamentul European a ţărilor din Europa de Est prin afirmarea şi susţinerea poziţiei lor în
politicile de coeziune.



Sprijinirea capacităţii administrative a actorilor locali prin:


Lansarea ghidului „Actorii locali din România şi rolul lor în politica de coeziune teritorială a
Uniunii Europene” (Oferind răspunsuri la întrebările: Cum să dezvoltăm colectivităţile
teritoriale? Cum să folosim fondurile europene pentru comunitate? Cum să luăm decizii pentru
demararea unor proiecte de succes? şi Cum să comunicăm cetăţenilor măsurile întreprinse?,
ghidul descrie modul în care se traduce politica de coeziune a Uniunii Europene în măsuri
concrete pentru comunităţile româneşti.)



Demararea studiului „Cartea albă a capacităţii administraţiei publice de la nivel mic şi
mijlociu de absorbţie a fondurilor europene” (Acest studiu reprezintă o noutate pentru
România, fiind prima evaluare de profunzime a activităţii comunităţilor locale în materie de
absorbţie a fondurilor comunitare. Principalul scop al studiului vizează identificarea principalelor
probleme cu care se confruntă actorii locali, accentul fiind pus atât pe capacitatea resurselor
umane din administraţie de a gestiona proiecte, cât şi dificultăţile pe care acestea le întâmpină
pe zona procedurală.)

Realizări:
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Dincolo de seturile de amendamente propuse, dezbătute şi adoptate am deţinut şi poziţia de raportor
virtual la raportul „Guvernare şi parteneriat”, esenţial in definiera noii concepţii europene privind
guvernarea multinivel.



Impunerea punctului de vedere al României la dezbaterii privind viitorul politicii de coeziune.



Recunoaşterea şi susţinerea din partea Grupului Socialist, prin angajarea membrilor grupului în misiuni
de lucru în România (Craiova - noiembrie 2008 şi Delta Dunării - aprilie 2009)

Agenda viitorului mandat:


Continuarea contribuţiilor la definirea noii politici de coeziune.



Stimularea reformei administrative şi regionale în România.



Consolidarea dialogului instituţional dintre actorii implicaţi în accesarea fondurilor europene în România.



Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene.

B. Comisia de Petiţii - PETI
Obiective:


Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor din România a drepturilor garantate de către tratatele fundamentale şi
de către acquis-ul comunitar şi stimularea exerciţiului de a se adresa instituţiilor Uniunii Europene în
cazul încălcării acestor drepturi.



Sprijinirea demersurilor cetăţenilor români în cazul petiţiei împotriva taxei auto. Prima mare petiţie
provenită din România şi soldată cu victoria petiţionarilor în dauna guvernului Tăriceanu.



Informarea cetăţenilor români privind dezbaterile din cadrul PETI şi construirea celei mai bogate
biblioteci virtuale în acest domeniu. (www.petitiipe.ro, considerat cel mai reuşit website aparţinând unui
europarlamentar, membru al Comisiei de Petiţii)

Realizări:


Am ocupat poziţia de raportor virtual pentru două rapoarte ale Comisiei de Petiţii într-un singur an.



Am organizat prima vizita a Comisiei de Petiţii în România (Braşov - 28 iunie 2008)



Contribuţie decisivă la adoptarea formei finale a raportului North Stream, care constituie un precedent
important pentru interesele României referitoare la politica energetică şi de mediu.

Agenda viitorului mandat:


Reducerea perioadei de timp dintre momentul depunerii petiţiei şi cel în care petenţii primesc un răspuns
din partea Comisiei Europene.



Îmbunătăţirea cooperării dintre Comisia de Petiţii a Parlamentului European şi autorităţile naţionale din
statele membre.



Promovarea în continuare a dreptului de petiţie către Parlamentul European al cetăţenilor europeni.

C. Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Sud-Estul Europei:
Obiective:


Consolidarea angajamentelor Uniunii Europene referitoare la integrarea Balcanilor de Vest.
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Sprijinirea eforturilor ţărilor din Balcanii de Vest în ceea ce priveşte creşterea gradului de pregătire
privind viitoarea aderare la Uniunea Europeană.



Crearea condiţiilor pentru promovarea şi afirmarea intereselor Europei şi ale României în Balcanii de
Vest.

Realizări:


Contribuţii importante la amendarea şi adoptarea declaraţiilor comune ale Delegaţiei Parlamentului
European pentru Europa de Sud-Est şi ale Delegaţiilor Parlamentelor Naţionale din ţările respective.



Consolidarea rolului, autorităţii şi credibilităţii mele în cadrul Delegaţiei pentru Europa de Sud-Est, prin
dialog cu autorităţile şi parlamentele naţionale din această regiune.



Stabilirea unor relaţii privilegiate cu guvernele şi parlamentele naţionale dintr-un număr de state din
regiunea Europei de sud-est.



Contribuţie la dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre Grupul Socialist şi Partidul Comunist din
Republica Populară Chineză, rol recunoscut ca atare atât de înalţi demnitari chinezi cât şi de
conducerea Grupului Socialist.

Agenda viitorului mandat:


Consolidarea poziţiei în cadrul Delegaţiei inclusiv prin accederea la o funcţie în conducerea acesteia sau
o funcţie de raportor pentru una din ţările de regiune.

Primele şase luni din mandat
REGI (Comisia de Dezvoltare Regională):
Martie 2008


Două amendamente au fost depuse în Comisia TRAN la Raportul „O politică maritimă integrată pentru
Uniunea Europeană”. O opinie cu acelaşi nume a fost adoptata în REGI.



Are loc o discuţie referitoare la opinia Garcia Perez „Lipsa de apă şi seceta” în contextul
amendamentelor prezentate de către europarlamentarul Victor Boştinaru.

Aprilie 2008


11 aprilie 2008 - lansarea ghidului în materie de dezvoltare regională pentru aleşii locali: „Actorii locali
din România şi rolul lor în politica de coeziune teritorială a UE”.



24 aprilie 2008 - Victor Boştinaru este numit Shadow Rapporteur în dosarul “Guvernare şi parteneriat
la nivel naţional şi regional, pe bază de proiecte în domeniul politicii regionale”.

Mai 2008


12 mai 2008 - Victor Boştinaru a participat la discuţia din ciclul de dezbateri „Politicile României”, lansat
de Institutul European din România în anul 2008.



Sunt adoptate cele 6 amendamente depuse de către europarlamentarul Victor Boştinaru la Raportul
privind „Rezolvarea problemei deficitului de apă şi a secetei în Uniunea Europeană”.



A fost adoptat amendamentul depus la opinia Comisiei REGI privind „Rolul şi responsabilităţile
Parlamentului European în implementarea Tratatului de la Lisabona”. Acest amendament subliniază
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necesitatea definirii de către Comisie şi Consiliu a obiectivelor politicii de coeziune teritorială şi a
indicatorilor, metodologiei, implicaţiilor bugetare şi a instrumentelor ce vor fi folosite în viitor pentru
determinarea acestei politici.


10 amendamente au fost adoptate la raportul europarlamentarului Gabor Harangozó cu privire la
„Impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităţilor si a grupurilor vulnerabile”.

Iunie


Dezbatere pe tema viitorului raport „Guvernare şi parteneriat la nivel naţional şi regional, pe bază
de proiecte în domeniul politicii regionale”, la care Victor Boştinaru este raportor virtual.

Iulie


Victor Boştinaru se întâlneşte cu ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely
care a prezentat politica de dezvoltare regională şi absorbţia fondurilor structurale în România.



Victor Boştinaru propune 14 amendamente la Raportul „Guvernare şi parteneriat la nivel naţional şi
regional, pe bază de proiecte în domeniul politicii regionale”.



Se încheie perioada de înscriere la concursul de eseuri pe tema „Creşterea capacităţii de accesare
a fondurilor europene de către o comunitate locală rurală sau dintr-un oraş cu număr mic de
locuitori”. În urma acestui concurs 4 studenţi vor avea ocazia să viziteze Instituţiile Uniunii Europene
din Bruxelles.

PETI (Comisia de Petiţii):
Ianuarie 2008


În cadrul reuniunii Comisiei pentru Petiţii, europarlamentarul Victor Boştinaru a solicitat o decizie strictă
din partea Comisiei Europene care să pună stop imediat perceperii taxei de primă înmatriculare.

Februarie 2008


Lansarea site-ului www.petitiipe.ro prin care se oferă informaţii şi se asistă orice cetăţean al României în
probleme ce îl privesc şi faţă de care Comisia de Petiţii a Parlamentului European îi poate oferi o soluţie.
Site-ul a fost apreciat ca fiind unul dintre cele mai bune mijloace de informare din Parlamentul European.



Ca urmare a demersurilor întreprinse de Victor Boştinaru s-a convenit ca pe 26 februarie, delegaţia
Automobil Clubul Roman şi Realitatea Media să prezinte oficial petiţia cu peste 120.000 de semnături
împotriva taxei de primă înmatriculare.

Martie 2008


Europarlamentarul Victor Boştinaru a fost numit Shadow Rapporteur pentru Raportul anual al Comisiei
pe 2007.

Mai 2008


Victor Boştinaru s-a întâlnit cu Comisarul European Laszlo Kovacs. Discuţiile au fost consacrate taxei de
primă înmatriculare şi procedurii de infringement lansate de către Comisia Europeană.
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7 amendamente ale europarlamentarului Victor Boştinaru, din cele 9 depuse la Raportul privind
„Impactul asupra mediului al viitoarei conducte de gaze din Marea Baltică, conductă care
urmează să lege Rusia şi Germania", au fost adoptate în Comisia PETI.

Iunie 2008


Comisia de Petiţii a Parlamentului European a discutat petiţia împotriva taxei de primă înmatriculare din
România.



Are loc prima vizită la Bucureşti a unei delegaţii PETI. Au loc întâlniri între membrii delegaţiei şi
petiţionarii taxei de primă înmatriculare. De asemenea, delegaţia Comisiei de Petiţii s-a deplasat la
Braşov.

Iulie


Victor Boştinaru, în calitatea sa de Shadow Rapporteur a depus 14 amendamente la Raportul
Hammerstein privind Deliberările Comisiei de Petiţii pe 2007.



14 amendamente au fost depuse de către Victor Boştinaru la Raportul pe 2007 ale activităţilor PETI. O
întâlnire a avut loc pe 15 iulie 2008 cu Raportorul şi ceilalţi Raportori virtuali. Raportul şi amendamentele
vor fi votate în Septembrie.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Sud-Estul Europei:
Februarie 2008


Victor Boştinaru a intervenit în dezbaterea privind independenţa Kosovo şi Raportul Csaba.

Mai 2008


Are loc întâlnirea cu Domnul Borenovic, din Bosnia Herzegovina.



Declaraţia Comună a Parlamentului European şi a Parlamentului Kosovar privind Kosovo a fost votată.
Europarlamentarul Victor Boştinaru a depus trei amendamente.



Participare cu ocazia a celei de a 40-a comemorări a Primăverii de la Praga, la conferinţa „Rolul stângii
democratice - lecţii pentru o dezbatere europeană”, organizată în capitala Cehiei, de Grupul Socialist din
Parlamentul European şi de Partidul social-democrat ceh.



Participare la Conferinţa organizată de Adrian Severin „1968 - Primăvara de la Praga: România, o voce
distinctă în cadrul blocului”.

Iunie 2008


Participare la a 15-a întâlnire inter-parlamentară între Albania şi Parlamentul European. Ca vorbitor
principal, Victor Boştinaru a atras atenţia asupra eşecului în respectarea criteriilor de la Copenhaga
privind democraţia, statul de drept şi drepturile omului, ce pot duce la instabilitate şi pot dăuna întregii
regiuni a Balcanilor de Vest. Totodata, Victor Boştinaru a atras atenţia că funcţionarea justiţiei are nevoie
de sprijinul bipartizan majoritate-opoziţie, iar acest fapt trebuie să rămână o prioritate în zonă.



Are loc conferinţa privind Politica de vecinătate europeană cu ţările din Est. O Declaraţie Comună pe
Moldova a fost adoptată în cadrul acestei conferinţe iar europarlamentarul Victor Boştinaru a depus 3
amendamente.
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Comisia pentru cultură şi educaţie:
Martie 2008


Întâlnire cu coordonatoarea socialistă a Comisiei de Cultură şi Educaţie, doamna Christa Prets, pentru a
discuta despre o eventuală implicare a domnului Boştinaru în această Comisie.

Aprilie 2008


Discuţie referitoare la amendamentele prezentate de europarlamentarul Victor Boştinaru la Raportul
doamnei Mikko, „Concentrarea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă în Uniunea
Europeană” şi la Raportul doamnei Resetarits, „Măsurile de sprijinire a mijloacelor alternative de
informare în Europa pentru asigurarea unui cadru mediatic pluralist şi a diversităţii culturale”.

Mai 2008


Un pachet de amendamente depuse la Rapoartele: „Îmbunătăţirea calităţii pregătirii cadrelor
didactice" al Raportoarei Maria Badia I Cutchet şi la Raportul „Procesul de la Bologna şi mobilitatea
studenţilor” al Raportoarei Doris Pack.



Întâlnire bilaterală între europarlamentarul Victor Boştinaru şi Marianne Mikko pentru a discuta
Amendamentele de compromis la Raportul privind „Concentrarea şi pluralismul mijloacelor de
informare în masă în Uniunea Europeană”.

Iunie 2008


Au fost votate amendamente la două Rapoarte:


Raportul doamnei Resetarits privind „Măsurile de sprijinire a mijloacelor alternative de
informare în Europa pentru asigurarea unui cadru mediatic pluralist şi a diversităţii
culturale”: 9 amendamente din 14 depuse de europarlamentarul Victor Boştinaru au fost
adoptate în Comisie.



Raportul doamnei Mikko privind „Concentrarea şi pluralismul mijloacelor de informarea
în masă”: 2 amendamente din 6 depuse de europarlamentarul Victor Boştinaru au fost
adoptate în Comisie.



Alte două Rapoarte importante, împreuna cu amendamentele depuse de Victor Boştinaru, au fost votate:


Raportul doamnei Maria Badia I Cutchet privind „Îmbunătăţirea calităţii formării
profesorilor”: din cele 7 amendamente depuse de europarlamentarul Victor Boştinaru, 5 au
fost adoptate.



Raportul doamnei Doris Pack privind „Procesul Bologna şi mobilitatea studenţilor”: din
cele 9 amendamente depuse, 6 au fost adoptate în Comisie.

Raport de activitate - a doua sesiune europarlamentară
REGI – Comisia de Dezvoltare Regională
Septembrie 2008
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3 septembrie - Participare la reuniunea Grupului de lucru pe Dezvoltare Regională. În cadrul reuniunii
a fost discutat Raportul Beaupuy pe Guvernanţă şi Parteneriat, în prezenţa raportorului virtual Victor
Boştinaru.



9 septembrie - A fost votat Raportul Beaupuy pe Guvernanţă şi Parteneriat, iar cele 13 amendamentele
depuse de Victor Boştinaru, în calitatea sa de raportor virtual, au fost adoptate în întregime.



8-11 septembrie - 4 studenţi români sunt premiaţi cu o vizita la Bruxelles, ca urmare a câştigării
concursului de eseuri organizat de Victor Boştinaru pe tema creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor
europene.

Octombrie 2008


9 octombrie - Participare în calitate de speaker la conferinţa „New opportunities for Romanian Local
and Regional Government in the fields of renewable energy” („Noi oportunităţi pentru autorităţile
române locale şi regionale în domeniul energiei regenerabile”) organizată de Reprezentanţa Uniunii
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pe tema dezvoltării regionale, la Bruxelles.



15 octombrie - Are loc la Parlamentul European din Bruxelles seminarul „Aplicarea modelelor
performante de creştere a capacităţii administrative şi de dezvoltare regională în Uniunea
Europeană - Un model adecvat realităţii romaneşti”, eveniment organizat sub patronajul
eurodeputatului Victor Boştinaru. La acest eveniment au participat experţi din domeniul dezvoltării
regionale şi deputaţi europeni din Franţa, Spania şi Polonia. Aceştia şi-au exprimat opiniile cu privire la
modalităţile prin care reforma administraţiei publice poată să conducă la absorbţia mai eficientă şi
strategică a fondurilor europene, la modalităţile prin care politicile naţionale pot sprijini strategiile
europene pentru o mai bună coeziune la nivel regional. La eveniment şi-au adus contribuţia şi
reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), ai Uniunii Naţionale a
Consiliilor Judeţene (UNCJ), precum şi ai Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE.



21 octombrie - Plenul Parlamentului European adoptă raportul Beaupuy privind „Guvernarea şi
parteneriatul la nivel naţional şi regional, şi baza pentru proiectele în domeniul politicii regionale”, dosar
în care raportorul din partea socialiştilor europeni este europarlamentarul Victor Boştinaru. Acesta este
autorul unor amendamente care au vizat o mai mare transparenţă şi coordonare în procesul de atragere
a fondurilor europene.



22 octombrie - Victor Boştinaru este speaker la conferinţa organizată de Universitatea Robert
Schuman - Institutul de Ştiinţe Politice din Strasbourg pe tema dezvoltării regionale şi a Tratatului
de la Lisabona.

Noiembrie 2008


6-8 noiembrie 2008 - La iniţiativa lui Victor Boştinaru are loc prima vizită în România a Comisiei de
Dezvoltare Regională din Parlamentul European.


7 noiembrie 2008: Are loc la Craiova conferinţa „România şi politica regională a Uniunii
Europene: de la reformă regională la succes”, organizată de europarlamentarul Victor
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Boştinaru. Evenimentul şi-a propus să identifice priorităţile României în ceea ce priveşte politica
regională a Uniunii Europene, vizând capacitatea şi rolul administraţiei publice de a absorbi în
mod strategic şi eficient fondurile europene. La această conferinţă, organizată cu sprijinul PSD şi
al Consiliul Judeţean Dolj, au participat Preşedintele PSD Mircea Geoană, deputaţi europeni:
Constanze Krehl (Coordonatorul Grupului Socialist din cadrul Comisiei de Dezvoltare
Regională), Gábor Harangozó, Wolfgang Bulfon, Stavros Arnaoutakis, Ion Prioteasa
(Presedintele Consiliului Judeţean Dolj),

Răzvan Cotovelea (Director General al Autorităţii

pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale) dar şi experţi români din domeniul dezvoltării
regionale: Marilena Bogheanu (Director Agenţia pentru dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia) şi
Adelina Băleanu (Şef Serviciu Formare în Afaceri Europene, Institutul European din România).
Decembrie 2008


2 decembrie - Victor Boştinaru participă la conferinţa privind noua Carte Verde a Comisiei Europene cu
privire la politica de coeziune. Conferinţă a fost organizată de Grupul Socialist din Parlamentul
European.



3-4 decembrie - În cadrul Grupului de Lucru pe Dezvoltare Regională, Victor Boştinaru propune
organizarea unui eveniment în Delta Dunării la care vor participa membri ai Comisiei ENVI şi REGI.
Propunerea este acceptată.

PETI - Comisia pentru Petiţii
August 2008


Se pregăteşte şi negociază lista de vot pentru amendamentele depuse la Raportul anual pe 2007 al
Comisiei de Petiţii. Raportul ce urmează să fie votat pe 1 septembrie de către Comisia de Petiţii îl are ca
raportor virtual pe europarlamentarul Victor Boştinaru.

Septembrie 2008


1 septembrie - Toate cele 10 amendamente propuse de Victor Boştinaru la Raportul Hammerstein sunt
adoptate împreună cu raportul.



23 septembrie - Victor Boştinaru subliniază necesitatea ameliorării sistemului de petiţii către Parlamentul
European. Intervenţia a avut loc cu ocazia dezbaterii raportului Hammerstein privind activităţile Comisiei
de Petiţii a Parlamentului European pe anul 2007, aprobat de plenul Parlamentului European, dosar în
care raportorul socialiştilor europeni este Victor Boştinaru.

Noiembrie 2008


4 noiembrie - Europarlamentarii PSD Titus Corlăţean şi Victor Boştinaru participă alături de cinci
vicepreşedinţi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), la depunerea unei petiţii la
Parlamentul European, prin care se atrage atenţia asupra faptului că, Guvernul României continuă
practicile care prejudiciază drepturile salariale ale personalului din învăţământ.

Decembrie 2008

8



Europarlamentarul Victor Boştinaru a fost numit raportor virtual pe avizul Comisiei de Petiţii pe raportul
Comisiei de Cultură privind dialogul activ al cetăţenilor cu instituţiile europene.



4 decembrie - Victor Boştinaru, împreună cu europarlamentarii Adrian Severin şi Daciana Sârbu au
organizat şi susţinut depunerea unei petiţii pe lângă Secretariatul Comisiei de Petiţii a Parlamentului
European şi Preşedintelui acestei Comisii, Martin Libicki, de către Asociaţia Proprietarilor pe legea
112/1995. Petiţia priveşte deposedarea abuzivă a unui număr de cetăţeni români ca urmare a aplicării
unei legislaţii eronate privind regimul juridic al proprietăţii.



Victor Boştinaru participă la Grupul de Lucru Socialist, la invitaţia coordonatoarei Comisiei de Petiţii,
Alexandra Dobolyi, pentru elaborarea unui cod de procedură pentru PETI.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Sud-Estul Europei
Septembrie 2008


Victor Boştinaru participă la întâlnirea dintre Preşedintele Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din SudEstul Europei şi Prim Vice Prim-Ministrul Muntenegrului responsabil cu integrarea europeană.

Octombrie 2008


1-2 octombrie - Europarlamentarul Victor Boştinaru a participat la conferinţa parlamentară de la Sofia
„How can parliaments meet the challenge of the EU acquis communautaire” („Cum pot face faţă
parlamentele naţionale provocării acquis-ului comunitar UE”). Intervenţia lui Victor Boştinaru „The EU
integration process - from Stabilisation and Association Agreements to accession negotiations” s-a
concentrat pe procesul de integrare în Uniunea Europeană.



6 octombrie - În calitate de membru al Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Sud-Estul Europei, la
invitaţia lui Laszlo Varga, Preşedintele Comisiei de Afaceri Europene a Parlamentului Serbiei, Victor
Boştinaru a efectuat o vizită în Serbia. Vizita a cuprins întâlniri şi discuţii cu miniştrii, parlamentari şi alţi
actori importanţi ai procesului de pregătire a Serbiei pentru implementarea acordului de stabilizare şi
asociere, dar şi discuţii privind eventuala deschidere a negocierilor de aderare.



17 octombrie - Participare şi intervenţie în cadrul Conferinţei PSE „Stability and Security in the Black
Sea Region - a Socialist Initiative” („Stabilitate şi Securitate în Regiunea Mării Negre - O iniţiativă
socialistă”) organizată la Sofia.

Noiembrie 2008


24-26 noiembrie - Victor Boştinaru a participat la „2nd EP - Serbia Interparliamentary Meeting” („Cea
de a doua întâlnire interparlamentară Serbia - Parlamentul European”) în Belgrad. Intervenţia
europarlamentarului şi 7 amendamente sunt acceptate în Declaraţia Comună. De asemenea, Victor
Boştinaru a avut întâlniri cu membrii ai Guvernului şi Parlamentului Serbiei, dar şi cu reprezentanţi ai
Preşedinţiei sârbe.

Decembrie 2008
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Victor Boştinaru împreună cu europarlamentarul Adrian Severin a depus 21 de amendamente la
viitoarea rezoluţie a Parlamentului European privind Kosovo, rezoluţie care va fi votată în luna ianuarie
2009 în cadrul Comisiei de Afaceri Externe.

Alte activităţi


25 August - Întâlnire între Philippe Detheux, Reprezentantul Partidului Socialist Belgian, Victor Boştinaru
şi Dan Luca, reprezentantul Partidului Social Democrat din Bruxelles, pentru a discuta o viitoare
colaborare.



8 - 11 septembrie - 10 elevi români de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” şi o delegaţie de 10
membrii TSD din judeţul Argeş sunt invitaţi la Bruxelles pentru a vizita Parlamentul European.



2 octombrie - Relansarea site-ului www.victorbostinaru.ro cu capacităţi extinse de structurare şi afişare a
informaţiilor, resurselor şi a conţinutului multimedia.



7 octombrie - Victor Boştinaru participă la Conferinţa „The Danube: River of the European Future”
(„Dunărea: râul viitorului european”) organizată de Landul Baden-Wurttemberg din Germania.



8 octombrie - Victor Boştinaru subliniază în plenul Parlamentului European faptul că, pentru rezolvarea
crizei financiare globale, este necesară coordonarea eficientă a eforturilor atât în plan mondial, cât şi
european. Intervenţia a avut loc în cadrul dezbaterii privind criza sistemului financiar mondial şi
pregătirea Consiliului European din 15-16 octombrie 2008.



24 octombrie - 2 noiembrie - Victor Boştinaru a efectuat o vizită în Republica Populară Chineză în cadrul
căreia au avut loc întâlniri bilaterale cu personalităţi ale Partidului Popular Chinez.



27 noiembrie - Participare alături de Preşedintele PSD Mircea Geoană şi Martin Schulz, liderul
Grupului Socialist din Parlamentul European la dezbaterea „Sfârşitul statului liberal - renaşterea statului
social”, dezbatere organizată de Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai” şi Facultatea de Ştiinte
Politice a Universităţii Creştine „Dimitrie-Cantemir”.



2-4 Decembrie - Eurodeputaţii Victor Boştinaru şi Ramona Nicole Mănescu organizează, la Parlamentul
European din Bruxelles, primul eveniment dedicat promovării Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
Evenimentul a cuprins expoziţia de fotografii „Delta Dunarii: Patrimoniu European” şi conferinţa
„Delta Dunării: natură şi dezvoltare durabilă în Europa” şi s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi
marcante ale Parlamentului şi Comisiei Europene printre care Joe Borg (Comisarul pentru afaceri
maritime şi pescuit), Martine Roure (Vicepreşedintele Parlamentului European), Graham Watson
(Preşedintele Grupului ALDE), Hannes Swoboda (Vicepreşedintele Grupului Socialist), Jean-Sébastien
Lamontagne (Reprezentantul Preşedinţiei Franceze), Francine Cousteau

(Preşedinta

Cousteau

Society), Silviu Stoica (Secretar de stat în Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din România), Liviu
Mihaiu (Guvernatorul Deltei Dunării), precum şi alte personalităţi. La finalul acestor evenimente Victor
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Boştinaru şi participanţii la eveniment au convenit semnarea unei declaraţii scrise, pentru a marca
direcţia prin care Parlamentul European trebuie să se implice în protejarea şi promovarea Deltei Dunării.

Agenda primei jumătăţi a anului 2009


Martie 2009 - Co-organizator al Conferinţei Grupului Socialist din Parlamentului European „Uniunea
pentru Marea Neagră”, Bucureşti



Aprilie 2009 - Continuarea evenimentelor dedicate Deltei Dunării prin organizarea unei misiuni de lucru
REGI şi ENVI în Deltă.



Aprilie 2009 - Un studiu elaborat privind percepţia şi experienţa actorilor locali din România în accesarea
fondurilor europene şi politicile de dezvoltare regională.



Aprilie 2009 - Seminar şi curs dedicat primarilor având ca scop îmbunătăţirea capacităţii administraţiei
locale de a absorbi şi folosi resurse europene, în vederea dezvoltării comunităţilor rurale şi urbane.

Raport de activitate - a treia sesiune europarlamentară


4 Februarie - Intervenţie în cadrul “Declaraţiilor Consiliului UE şi ale Comisiei Europene privind
Kosovo“ şi pledoarie pentru ca partidele politice din Kosovo să se deschidă pentru reprezentarea
multietnică, o condiţie esenţială pentru viitoarea evoluţie a relaţiilor Uniunii Europene cu acest teritoriu.



11 Februarie - Se adoptă avizul privind raportul “Dialog activ cu cetăţenii legat de Europa”, fiind
aprobate totodată amendamentele europarlamentarului Victor Boştinaru -raportor PSE în acest dosar vizând îmbunătăţirea cooperării instituţionale dintre PETI şi reprezentanţii oficiali ai statelor membre, în
vederea oferirii de răspunsuri concrete şi rapide cetăţenilor europeni.



12 Februarie - Victor Boştinaru a solicitat ca dezvoltarea reţelelor de infrastructură să fie abordată întro viziune integrată europeană, care să ia în considerare şi nevoile energetice ale Uniunii. Au fost depuse
în acest sens amendamente la avizul legat de Cartea verde privind viitorul politicii TEN-T (reţelele
transeuropene de transport) care vizează relaţiile dintre politica de coeziune şi ameliorarea reţelelor de
transport respectiv dezvoltarea turismului.



12 Februarie - Au fost depuse amendamente şi la raportul privind cele mai bune practici din domeniul
politicii regionale şi obstacolele din calea utilizării fondurilor structurale. Propunerile au venit în
sensul diminuării birocraţiei şi a sporirii cooperării dintre statele membre şi Uniune pentru simplificarea
procedurilor de accesare a fondurilor



3 Martie - Se încheie prima etapă a studiului „Cartea albă a capacităţii administraţiei publice de la
nivel mic şi mijlociu de absorbţie a fondurilor europene”, prima cercetare empirică privind
capacitatea de absorbţie a fondurilor europene de către comunităţile mici şi mijlocii din România. La
acest demers au răspuns peste 500 de primării, reprezentând la nivel local peste 6 milioane de
locuitori români.
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16 Martie - Victor Boştinaru este Co-organizator al Conferinţei Grupului Socialist din Parlamentului
European „Uniunea pentru Marea Neagră”, Bucureşti



6-7 Aprilie, la iniţiativa europarlamentarilor Victor Boştinaru şi Daciana Sârbu, are loc prima misiunea
socialistă de lucru comună REGI – ENVI în Delta Dunării, pe tema “Conservarea Deltei Dunării prin
intermediul

politicii regionale şi de mediu a Uniunii Europene”. Conferinţa organizată pe 7

aprilie, a cuprins şi o secţiune dedicată capacităţii administraţiei locale de a absorbi fonduri europene,
provocărilor

şi

oportunităţilor

utilizării

acestor

fonduri

comunitare,

necesităţii

unei

abordări

transfrontaliere, dar şi consolidării guvernanţei şi parteneriatului pe mai multe nivele. Secţiunea dedicată
problemelor de mediu a cuprins teme de discuţii precum dezvoltarea durabilă, agricultura ecologică,
managementul deşeurilor în arealul Deltei Dunării, dar şi cooperarea între actorii locali, mediul privat şi
cetăţeni. De asemenea, Francine Cousteau, soţia faimosului explorator Jacques-Yves Cousteau, a fost
numită Ambasador Onorific al Deltei Dunării la sugestia europarlamentarului Victor Boştinaru, în
semn de recunoaştere a eforturilor depuse de aceasta pentru dezvoltarea şi promovarea, la nivel
internaţional, a valorilor Deltei.


30 Aprilie - La iniţiativa eurodeputatului Victor Boştinaru are loc la Piteşti conferinţa „Creşterea
capacităţii administrative – condiţia creşterii ratei de absorbţie a fondurilor europene“. În cadrul
acestei conferinţe s-a discutat starea actuală a capacităţii administrative a actorilor locali şi absorbţia
fondurilor europene,

s-au adus exemple şi modele de bună practică şi se pun bazele ameliorării

capacităţii administrative a actorilor locali. Evenimentul şi-a propus să reunească evaluările stării actuale
a capacităţii administrative a actorilor locali şi să identifice problemele cu care se confruntă aceştia. Pe
această bază s-au convenit un pachet coerent de măsuri care să se refere la următoarele direcţii de
acţiune:
o

creşterea capacităţii administrative printr-o acţiune de politică guvernamentală cât şi de
stimulare a parteneriatului public - privat;

o

consolidarea politicilor de guvernare multi-nivel şi de afirmare a parteneriatului dintre actorii
publici, la nivel naţional şi local.
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