
Euro-Gabi-Știri

Vă prezentăm astăzi primul număr 
al buletinului informativ al Gabrielei 
Creţu, un nou proiect pentru a vă infor-
ma şi ţine la curent cu ultimele noutăţi 
legate de activitatea noastră. 

Acest buletin informativ va conţine 
atât prezentarea activităţii lunare a Ga-
brielei Creţu cât şi diverse luări de pozi-
ţii şi comentarii legate de munca sa în 
cadrul Parlamentului European. 

Acest nou suport de comunicare are 
ca scop completarea informaţiei pre-
zente pe blogul personal al Gabrielei 
Creţu (www.gabrielacretu.ro) şi de a o 
rezuma lunar în acest mic document. 

Lectură plăcută!
             Cabinetul parlamentar

www.gabrielacretu.ro
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08 Primul număr,
începutul unei noi aventuri...

Cum să asiguram solidaritatea europeană în domeniul energetic?

Gabriela Creţu a participat luni, 
21 ianuarie, la Conferinţa internaţio-
nală despre traficul de fiinţe umane: 
„Tackling the Trafficking of Women for 
Prostitution”, organizată de către Parla-
mentul European în colaborare cu au-
torităţile locale londoneze.

În calitate de vorbitor principal, Ga-
briela Creţu a susţinut comunicarea cu 
tema: “Convenţia Consiliului Europei 
asupra traficului de fiinţe umane. De ce 
trebuie ratificată urgent de către Gu-
vernul Marii Britanii”.

Combaterea traficului de fiinţe uma-
ne este una dintre priorităţile Comisiei 
pentru drepturile femeii şi egalitate de 
gen (FEMM), a cărei membră este Ga-
briela Creţu. În cadrul conferinţei s-a 
conturat o perspectivă pan-europeană 
asupra traficului de fiinţe umane şi s-au 
propus metode eficiente de acţiune 
pentru combaterea acestui fenomen.

Ca urmare acestei conferinţe, Gu-
vernul Marii Britanii s-a angajat să ra-
tifice în cel mai scurt timp Convenţia.

La întoarcerea de la Londra, Gabri-
ela Creţu, împreună cu europarlamen-
tarele Corina Creţu şi Mary Honeyball 
(Marea Britanie) a elaborat şi depus 
la Parlamentul European o declaraţie 
scrisă pe tema combaterii traficului de 
fiinţe umane. 

Mai multe informatii despre confe-
rinţă puteţi găsi la adresele: www.tack-
lingtrafficking.net şi  www. gabrielacre-
tu.ro.                                        n

Contribuţie decisivă la 
ratificarea Convenţiei 

Consiliului Europei asupra 
traficului de fiinţe umane

Joi 28 februarie Gabriela Crețu va 
prezenta în fața Comisiei de Piață inter-
nă şi protecția consumatorului (IMCO) 
raportul său privind Agenţia pentru 
cooperarea autorităţilor de regle-
mentare din domeniul energetic.

  Energia electrică şi gazele sunt in-
dispensabile in zilele noastre pentru 
confortul cetăţenilor europeni. Cum 
sa facem sa ne asiguram ca fluxul lor 
va fi continuu? Noi, europenii, vrem sa 
dezvoltam o politică energetică euro-
peană, ca unul din cele mai importante 
obiective ale Uniunii Europene. 

Piaţa energiei are particularităţile 
ei; dacă în multe ale domenii încă mai 
funcţionează concurenţa, nu numai 
intre companii, dar chiar şi între state, 
în domeniul energiei s-a pus proble-
ma dacă nu este cumva mai bine să se 
creeze o solidaritate europeană, în faţa 
unor nevoi şi probleme comune. 

Obiectivele noii politici energetice 
comunitare urmăresc în mod prioritar 
consolidarea pieţei energetice europe-
ne şi reducerea dependenţei acesteia 
de furnizori din ţări terţe; durabilitatea 
furnizării de energie; creşterea trans-
parenţei drepturilor consumatorilor şi 
interconectarea pieţelor regionale de 
energie electrică. 

Gabriela Cretu a propus extinderea 
competenţelor Agenţiei pentru coo-
perarea autorităţilor de reglementare 
din domeniul energetic, considerând 
că această agenţie trebuie să serveas-
că, în primul rând, interesul cetăţenilor 
europeni. 

Primul lor interes este, bineînțeles, 
de a plăti mai puţin; în bugetul oricărei 
familii, plata gazului şi a electricităţii re-
prezintă o pondere uneori covârşitoa-
re; de asemenea, o politică ce respectă 
mediul înconjurător şi ia în calcul limi-
tele rezervelor de energie este în inte-
resul tuturor cetăţenilor. Din nefericire, 
ideea de concurență şi cea de dezvolta-
re durabilă par incompatibile; de aceea 
este extrem de important ca piaţa de 
energie să nu fie supusă doar concep-
tului economic de concurență. 

Una dintre căile prin care se poate 
ajunge la asigurarea unor servicii de 
calitate cu preţuri reduse şi în acelaşi 
timp la reducerea dependenţei faţă 
de furnizorii de energie din exterior (în 
special Rusia) este realizarea unei coo-
perări între state astfel încât, în situaţii 
speciale, în care un stat are dificultăţi 
în a-şi acoperi necesarul de energie 
electrică sau de gaz, un stat vecin să îl 
poată ajuta.

Din punctul de vedere al Gabrielei 
Creţu electricitatea este un serviciu 
universal, la care toţi cetăţenii trebuie 
să aibă acces şi, în acelaşi timp, aceas-
ta trebuie să fie furnizată la un preţ pe 
care ei să îl poată plăti fără sacrificii. De-
putata apreciază că aceasta este o pro-
blemă strategică, nu numai europeană, 
ci în primul rând naţională; de aceea 
cere Guvernului României să nu adop-
te decizii înainte de a supune acest su-
biect discuţiei publice.                           n
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Bogota vazută de sus - Etajul 25, din biroul 
“Procuradorului” general al republicii

In avionul de fumigatii pentru distrugerea 
culturiilor de coca

Membrii Consiliului Regional al Indigenilor 
din Cauca

Gabriela Cretu si Guvernatorul Regiunii Narino, 
Antonio Navarro Wolff

Cali - Intreprindere pe roti sau culmea 
reciclării materialelor refolosibile...

Fotoreportaj din Columbia

Blog

U r m ă r i ţ i  a c t i v i t a t e a  e u -
rodepu t ate i  G a b r i e l a  Cre -
tu pe: www.gabrielacretu.ro 

Mai multe poze pe:  
http://www.flickr.com/photos/gcretu/

La minut!
Gabriela Cretu a 

vizitat Columbia, cu 
delegaţia de profil a 

Parlamentului European
În perioada 3-8 februarie Gabriela 

Creţu a efectuat, în calitate de Vice-
preşedintă a Delegaţiei PE pentru relaţia 
cu ţările din Comunitatea Andină, o 
vizită în Columbia.  

Pe durata vizitei, eurodeputata a avut 
întâlniri cu: Preşedintele Columbiei, 
Alvaro Uribe Velez, Ministrul Afacerilor 
Externe, Fernando Araujo, Preşedinta 
Senatului, doamna Nancy Patricia 
Gutierrez şi Preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Oscar Arboleda Palacio. 
De asemenea, doamna Creţu s-a 
întâlnit cu reprezentanţii societăţii 
civile şi populaţiilor indigene, ai mass-
media şi sindicatelor columbiene, cu 
familiile victimelor conflictelor armate, 
cu ambasadorii ţărilor europene în 
Columbia precum şi cu Reprezentantul 
Înaltului Comisariat ONU pentru 
drepturile omului în Columbia.

Este important de amintit că România 
este ţara ce are cele mai multe relaţii 
economice cu Columbia din Uniunea 
Europeană. În aceste condiţii, Gabriela 
Creţu consideră necesar ca reprezentanţii 
ţării noastre să fie mai atenţi la evoluţia 
evenimentelor din Columbia şi le cere 
acestora să aibă o atitudine care să 
permită continuarea şi dezvoltarea 
relaţiilor existente.

În calitatea sa oficială de eurodeputat, 
doamna Gabriela Creţu şi-a arătat 
susţinerea pentru continuarea celor 1300 
de proiecte pe care Uniunea Europeană 
le finanţează în acest moment în 
Columbia.                                                     n

Raportul Willmot referitor la “să-
nătatea şi siguranţa la locul de muncă“ (15 
ianuarie). În intervenţia sa, Gabriela Creţu 
a solicitat Comisiei o mai atentă luare 
în considerare a diferenţelor specifice 
in domeniul sănătăţii dintre lucrătorii 
bărbaţi si lucrătorii femei, evaluarea dis-
ponibilităţii datelor segregate pe genuri 
şi a celor ce urmăresc efectele pe termen 
lung şi consecinţele psihice ale activităţii: 
“Pentru a maximiza impactul politicilor şi 
proteja lucrătorii sunt necesare statistici 
corecte privind bolile profesionale şi 
accidentele. Datele existente sunt insă par-
ţiale, subevaluează fenomenele sau ignoră 
realitatea”, a declarat, în plenul Parlamen-
tului European, Gabriela Creţu, precizând 
că “principalele afectate de aceasta defici-
enţă sunt femeile (…) în primul rând pentru 
că lucrează mai mult în economia informa-
lă sau gri, iar efectele condiţiilor de muncă 
asupra sănătăţii nu sunt înregistrate deloc în 

acest sector”.

În ultimele două sesiuni plenare, Gabriela 
Creţu a luat cuvântul în cadrul dezbaterilor 
la următoarele rapoarte:

Raportul Figueiredo referitor la 
“Rolul femeilor în industrie“ (17 ianuarie). 
Gabriela Creţu a cerut aplicarea efectivă 
a reglementărilor europene şi naţiona-
le pentru asigurarea egalităţii de gen: 
“Ceea ce trebuie să ne amintim noi şi Comisia 
şi, în special, trebuie să amintim guvernelor 
statelor membre, este că cetăţenii, femeile, 
nu ne măsoară eficienţa prin numărul ho-
tărârilor pe care le adoptăm ci prin capaci-
tatea şi voinţa de a le pune în aplicare. Iar 
această voinţă lipseşte deseori”

Raportul Castex legat de viito-
rul demografic al Uniunii Europene  (21 
februarie). Gabriela Creţu a subliniat nece-
sitatea corelării dintre obiectivele poli-
ticienilor şi organizarea spaţiului social 
şi a relaţiilor economice din Uniunea Eu-
ropeană: „Uităm permanent un lucru. Noi, 
ca cetăţeni,  nu constituim o piaţa. Am re-
uşit să demonstrăm că o înaltă dezvoltare 
umană este posibilă; dacă vrem să fie re-
ală pentru toţi, atunci trebuie să repunem 
lucrurile pe făgaşul lor uman. Nu să inter-
pretăm populaţia în termenii economiei ci 
să umanizăm regulile acesteia din urmă.”

http://www.gabrielacretu.ro

