
  
                                                                                 

Săptămâna verde a UE 2019 - Informaţii importante 
 
 

 
EU Green Week (Săptămâna Verde a UE) 2019 se desfăşoară între 13 şi 17 mai. 

Inaugurarea oficială  –  la care vor participa Comisarul european pentru mediu, afaceri 

maritime și pescuit, domnul Karmenu Vella şi Mareşalul regiunii Mazowieckie, domnul Adam 

Struzik – va fi găzduită de regiunea Mazowieckie şi se va desfăşura în Varşovia, Polonia, în 

data de 13 mai. 

 

Conferinţa la nivel înalt UE Green Week (Săptămâna Verde a UE) este programată a se 

desfăşura în zilele de 15 - 17 mai la Bruxelles. Deschisă părţilor interesate şi publicului larg, 

aceasta are inclusă  şi ceremonia de decernare a premiilor din cadrul European Week for 

Waste Reduction (Săptămâna europeană pentru reducerea deşeurilor) găzduită de către 

Comitetul UE al Regiunilor şi ceremonia de decernare a premiilor LIFE care se desfăşoară 

în 15 şi respectiv în 16 mai. 

 

O ocazie pentru dezbateri 

Organizată de către Direcţia Generală de Mediu a Comisiei Europene deja de aproape 20 

de ani, atrăgând personalităţi marcante din întreaga lume, Green Week (Săptămâna Verde) 

este evenimentul cel mai mare care se desfăşoară anual şi oferă ocazia de a dezbate 

politica de mediu din cadrul UE. Aici se promovează la nivel european dezbateri între părțile 

interesate, național și local, pentru a genera contribuții în procesul de elaborare a politicilor și 

de punere în aplicare a acestora. 

 

Aceste dezbateri sprijină creșterea unei comunități la nivel european, a actorilor implicați, 

care au capacitatea de a constitui și distribui practici din domeniul mediului ambiant, de 

asemenea contribuie la motivarea cetățenilor de a se angaja în eforturile depuse în cadrul 

UE privind problemele de mediu și de a-și aduce propria lor contribuție în acest sens. 

 

Tematica 2019 

Legislația UE în domeniul mediului are un impact enorm asupra vieții noastre. Îmbunătățește 

calitatea apei și a aerului, protejează natura și încurajează reciclarea. Dar pentru a face o 

diferență reală, ele trebuie implementate în întregime. 

 

La 27 martie 2019 Comisia Europeană a publicat un set de rapoarte cu privire la stadiul 

punerii în aplicare a legislației privind mediul înconjurător în Europa: the Environmental 

Implementation Review . Săptămâna Verde a UE 2019 va evalua rezultatele acestei 

contabilizări,  punând întrebări cum ar fi: Cum beneficiază cetățenii de legislația UE în 

domeniul protecţiei mediului? Cum arată o implementare cu succes? De ce și unde există 

lacune de implementare? Cum pot părțile interesate să își asume responsabilitatea aplicării 

legilor UE? Și cum poate UE să faciliteze acest lucru, asigurându-se în același timp că vocile 

cetățenilor sunt auzite? 

 

Evenimente partenere 

Ca în fiecare an, Săptămâna Verde a UE va  

 

 

https://www.eugreenweek.eu/ro
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/the-life-awards-ceremony


  
                                                                                 

include numeroase partner events („evenimente partenere”) organizate în Europa în aprilie 

și mai de către o mare varietate de părți interesate, inclusiv autorități locale, ONG-uri și 

întreprinderi. Exemplele includ: o încercare reconstituită privind o problemă legată de 

aplicarea legislației de mediu organizată de studenți de la Lyon Law School la 26 aprilie; un 

living lab („laborator viu”) în Gothenburg pe 8 mai, care permite furnizorilor de produse non-

fosile să le prezinte potențialilor cumpărători, cum ar fi Hoppet, o grădiniţă non-fosilă; şi un 

atelier Know What’s Below („Să ştim ce se ascunde în adâncuri”) privind conservarea 

patrimoniului subacvatic în perioada 15-19 mai, desfășurate în mare parte pe o barcă în 

zona Insulelor Egadi din Italia. 

 

Provocarea #MyGreenAction 

Începând din data de 21 martie şi până în 10 mai, provocarea #MyGreenAction îi invită pe 

tinerii europeni să împărtășească prin conturile proprii de pe Instagram sau Twitter sau prin 

mesaje oficiale ale Comisiei Europene pe Facebook #MyGreenAction fotografii, videoclipuri 

sau ilustrații ale acțiunilor pe care le întreprind pentru a asigura un viitor mai ecologic. La 

fiecare două săptămâni, trei din aceste postări vor fi alese pentru a fi prezentate pe canalele 

reţelelor de socializare ale Comisiei, iar cele mai bune zece postări din totalul acestora vor fi 

incluse într-un videoclip sumar, care va fi prezentat la Săptămâna Verde a UE. 

 

Alegerile europene 

Săptămâna Verde a UE 2019 are loc în perioada premergătoare European elections 

(alegerilor europene) din 23 până în 26 mai. Prin demonstrarea plus-valorii care este 

adăugată de activitatea în domeniul protecţiei mediului de către UE în ultimii ani, acest 

eveniment reprezintă o oportunitate de a promova implicarea complet democratică şi 

informată (în special în rândul alegătorilor care votează pentru prima dată). 

  

https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/living-lab-event-hoppet
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/know-whats-below
https://www.thistimeimvoting.eu/

