Conferinţă internaţională a Institutului Democraţilor Europeni, în colaborare cu Mladí Európania

Program
Bristol Central Park Hotel, str. Puşkin 32, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

Luni, 28 noiembrie 2016
9:00 – 9:15

Înregistrarea participanţilor, Welcome Coffee

9:15 – 9:40

Cuvânt de bun venit
Luca BADER, CEO al Institutului Democraţilor Europeni (IDE).
Antonio PARZIALE, Consul onorific al Republicii Moldova în Slovacia.

9:40 – 11:00

PANEL I.
Republica Moldova între Est şi Vest din perspectivă internaţională: Uniunea Europeană, Rusia şi
viitorul orientării geopolitice a Republicii Moldova.
Slavomír RUDENKO, Director pentru Afaceri Internaționale în cadrul Universităţii PanEuropene din Bratislava, Slovacia, membru al Consiliului Director al IDE.
Moderator:

Robert KIRNAG, diplomat slovac și Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace
în Republica Moldova.

Monika BEGOVIC, politolog croat, expert în afaceri internaționale și manager de proiect la Centrul
de Studii Internaționale, Consiliul Atlantic și Empiria Magna Ltd.

Mihai SEBE, politolog român şi expert în politica europeană la Institutul European din România.
Întrebări şi răspunsuri
Întrebări-cheie:
 De ce Acordul de asociere Moldova-UE constituie un punct critic în relația dintre UE și Republica
Moldova? Ce angajamente prevede Acordul? Care este relația UE-RM și la ce etapă se află, în prezent,
negocierile dintre acestea?
 Reflectând asupra rezultatului recentelor alegeri prezidențiale în ţară, există în Republica Moldova voință
politică pentru a continua negocierile cu UE sau, mai degrabă, pentru a aprofunda legăturile cu Rusia? Se va
orienta Moldova spre UE sau spre Rusia și Uniunea Economică Eurasiatică?
 UE ca opțiune - există vreo șansă ca Republica Moldova să devină un actor şi nu doar un destinatar în
relațiile UE-RM?
 Ce exemplu și practici pot oferi Moldovei țările care au intrat în UE în ultimele runde de extindere în 2004,
2007 și 2013 (Slovacia, România, Croația)?
 Cum vor influența viitorul relațiilor dintre UE și Moldova problemele cu care se confruntă în prezent UE?
Care este viitorul integrării europene? Este Moldova o prioritate pentru politica externă a UE?
 Care este rolul Federației Ruse în orientarea politicii externe a Republicii Moldova?

11:00 - 11:30

Pauză de cafea

11:30 –13:00

PANEL II.
Republica Moldova între Est şi Vest din perspectivă internă: provocări politice, sociale şi economice
pentru Republica Moldova.
Moderator: Slavomír RUDENKO.
Veaceslav IONIŢĂ, profesor la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, expert în domeniul
economiei europene la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul și fost membru al
Parlamentului Republicii Moldova.
Dorin CHIRTOACĂ, politician moldovean, jurist și primar de Chișinău.
Serghei OSTAF, director al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) şi membru al
grupului de experţi în domeniul libertăţii întrunirii în cadrul Oficiului pentru Instituții Democratice și
Drepturile Omului al OSCE / ODIHR.
Serghei ANASTASOV, politician moldovean și primarul orașului Comrat.

Întrebări şi răspunsuri
Întrebări-cheie:
 Care va fi impactul rezultatelor recentelor alegeri prezidențiale din Moldova asupra acordului de asociere și
asupra situației politice interne din țară, în ansamblu? Gradul de divizare a societăţii moldoveneşti în
privinţa unei atitudini pozitive față de UE?
 Care sunt principalele provocări economice, politice și sociale cu care se confruntă în prezent Republica
Moldova? Este considerată UE drept o șansă de a le rezolva? Sau, din contra, societatea moldovenească
consideră Federația Rusă și asistența economică și politică a acesteia ca opțiuni mai potrivite pentru a
îmbunătăți situația complicată din țară?
 Cum trebuie rezolvată situația economică din țară? Ce urmează a fi făcut pentru a spori ocuparea forței de
muncă și a combate nivelul ridicat al sărăciei în țară?
 Cum trebuie abordat nivelul ridicat al corupției și justiției selective în Moldova? Care este rolul societății
civile, al sectorului public și al ONG-urilor în procesul de combatere a corupției?
 Care este starea lucrurilor între Republica Moldova şi Federația Rusă în privinţa Transnistriei?

13:00 – 14:00

Prânz

14:00 – 14:50

PANEL III. Tineretul în Republica Moldova şi Europa:
Viitorul relaţiilor UE-RM în percepţia tineretului şi politica de vecinătate a UE.
Natalia STERCUL, doctorandă în ştiințe politice și lector universitar la Facultatea de Relații
Internaționale și Ştiinţe Politice și Administrative de la Universitatea de Stat din Moldova din
Chişinău.
Veronika OKATÁ, reprezentant al organizaţiei de tineret Mladí Európania (ME) din Slovacia.
Miroslava CALEGARI, reprezentant al organizației europene de tineret Tineri Democrați pentru
Europa (YDE).

Întrebări-cheie:
 Care este punctul de vedere al tinerilor din Republica Moldova cu privire la etapa actuală a relațiilor UERM? Cum poate influenţa tineretul din Moldova starea actuală a lucrurilor? Tinerii din Moldova văd
viitorul acesteia în UE sau favorizează orientarea spre Uniunea Economică Eurasiatică?
 Cum percep tinerii din UE viitorul Moldovei, negocierile dintre UE-RM și politica de vecinătate a UE, în
general?
 ÎMPĂRTĂŞIREA CELOR MAI BUNE PRACTICI - Care a fost experiența tinerilor din Slovacia, înainte și
după ce țara a intrat în UE în 2004? Care sunt cele mai mari avantaje și dezavantaje în a fi membru a UE?
Cum poate influenţa tineretul situaţia la nivel european și național, dar și afacerile publice?

14:50 – 15:00

Observaţii de încheiere
Slavomír RUDENKO.
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