Raspunsuri candidati PE 2019
1) Nume: Radu Silaghi-Dumitrescu
Partid: ALDE
Aspecte generale
Intrebare 1: Da.
Intrebare 2: Sunt importante. Provocarea cea mai mare este de a nu permite manipularea lor in
scopuri partizane. Vedem azi cum multi politicieni folosesc fara rusine copiii in campania
electorala – in afise, ziare, pe scene electorale etc.
Intrebare 3: Excelenta.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b, c
Intrebare 4 c): Campanie in tarile tinta, nu doar la nivelul politicienilor. Cand societatea ii va
obliga, vor lua masuri.
Intrebare 5 selectie: a, b, c
Intrebare 5 c): Legile de la centru nu sunt de ajuns. Trebuie convinsi oamenii de justetea lor.
Campanii, exemple etc, fata in fata, om cu om.
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Da in parte. Datele dvs sunt incomplete si incomplet interpretate.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Cu propuneri concrete in grupurile de lucru, evidence-based, si cu urmarirea
aplicarii comunitate cu comunitate, familie cu familie.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, c, d, e, f
Intrebare 8 f): Cele mai durabile masuri sunt cele tintite catre imbunatatirea situatiei din tarile
de origine. Relatiile UE cu acele tari trebuie sa aiba asta ca prioritate. Inclusiv cu derulare de
programe finantate.
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Da.
Intrebare 10: Da.
Intrebare 11: Da.
Altele
Intrebare 12: Dreptul la educatie, tratament demn, asistenta medicala.
Intrebare 13: Da.
Intrebare 14: Da.
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2) Nume: Renate Weber
Partid: ALDE
Aspecte generale
Intrebare 1: Bineinteles
Intrebare 2: Cred ca ar trebui sa existe niste proceduri de ascultare a copiilor, dar ele trebuie
elaborate cu mare grija. Nu as vrea sa-i obligam sa se inregimenteze in forme de asociere
numai pentru asta. Evident, varsta este si ea importanta. E greu sa consulti copii de 0-6 ani,
dar sigur exista posibilitatea consultarii parintilor, profesorilor, psihologilor privind impactul
unor masuri. E putin diferit in cazul copiilor cu varste mai mari. Importante sunt procedurile
de consultare si in functie de temele in legatura cu care vrem sa actionam.
Intrebare 3: Cata vreme in UE educatia, un aspect de o mare importanta privind copiii, nu este
abordata la nivel oan european, ci este lasata statelor membre, nu cred ca un comisar cu
atributii numai pentru drepturile copilului este fezabil. Dar un prim pas ar putea fi ca unuia
din comisari sa-i fie puse in portofoliu si competente privind drepturile copilului. Pt 20192024 unobiectiv specific ar fi tocmai elaborarea procedurilor de la intrebarea nr 2.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b, c
Intrebare 4 c): Cred ca importanta este constientizarea cu privire la consecintele pe care le au
violentele asupra copiilor. Pedepsele corporale sunt un aspect, in institutii sau in familie, dar
fenomenul de bulling are de asemenea consecinte uriase asupra dezvoltarii copiilor. Ar fi bine
sa organizam in Parlamentul European niste audieri publice in prezenta unor deputati din
tarile care nu au ratificat Conventia, a unor experti din statele in care ea se aplica deja cu
rezultate pozitive, a unor psihologi, etc.
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Voi sprijini intotdeauna masurile concrete prin care pot fi ajutati copiii pentru a
iesi din saracie, pentru a-i incuraja sa mearga la scoala, pentru a reduce abandonul scolar, iar
pentru asta e nevoie de fonduri. E important ca in astfel de programe sa fie prinsi si parintii
copiilor. Accesul la servicii de sanatate de calitate este si el fundamental. Nu sustin insa
masurile care in spatele cuvintelor frumoase privind protejarea sanatatii copiilor ascund
practici protectioniste sau reprezinta subventii mascate ale unor produse.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): In colaborare cu organizatii specializate, cu Comisia Europeana care ar trebui
sa elaboreze o strategie
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, c, d, e, f
Intrebare 8 f): In toate mandatele de pana acum, atat in comisia LIBE cat si in EMPL in multe
din rapoartele la care am lucrat am discutat concret despre situatia copiilor si am prins astfel
de masuri. Deci, firesc, voi continua
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Sigur ca da, sunt aspecte asupra carora am insistat si pana acum, mai ales in
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Comisia AFET si DROIT
Intrebare 10: Bineinteles
Intrebare 11: Sigur ca da
Altele
Intrebare 12: Combaterea saraciei si violentei
Intrebare 13: Da
Intrebare 14: Da

3) Nume: Mate Marta
Partid: Uniunea Democrată Maghiară din România
Aspecte generale
Intrebare 1: În primul rând trebuie să menționez faptul că sunt dascăl cu o experiență de peste
25 de ani. Plecând de la premisa că viitorul omenirii este dependent de educația actuală a
tinerei generații, noi adulții, în orice context, trebuie să asigurăm șansa lor de dezvoltare
armonioasă. Provocările lumii contemporane și noua abordare privind parentingul periclitează
egalitatea de șanse a tuturor copiilor, întrucât nivelul de educație al părinților este diferit.
Pentru șansa fiecărui copil de a beneficia de condiții optime de creștere și educare sunt
dispusă să analizez fiecare temă de dezbatere prin prisma respectării dreptului lor la educație,
sănătate, integrare activă în comunitate. În calitate de consilier local urmăresc același
obiective, respectiv diminuarea fenomenului de segregare și înscrierea tuturor copiilor la
școală, după cum reiese și din rapoartele mele anuale (http://www.primariadeva.ro/consiliullocal-deva/rapoartele-de-activitate-ale-consilierilor-locali)
Intrebare 2: În baza directivelor europene deja sunt implementate o serie de instrumente care
garantează dreptul copiilor, un exemplu fiind „Telefonul copilului”. Sunt încurajate formele
de asociere a tinerilor, prin promovarea consiliilor elevilor, a ONG-urilor, fiecare partid
politic asigurându-și diseminarea propriei ideologii prin formațiunea sa de tineret. Sigur că
rolul nostru, al adulților, este acela de a avea în vedere atât drepturile, cât și obligațiile
tinerilor, tocmai de aceea procedurile viitoare trebuie să aibă ca efect responsabilizarea lor,
formarea cultului muncii și a voluntariatului în folosul comunității, pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile. Folosim sintagma „dezvoltare durabilă” îndeosebi când abordăm
gestionarea resurselor naturale, acordând o mai mică importanță resursei umane, al cărei viitor
este strâns legat de nivelul formării competențelor sociale. Tinerii trebuie să participe activ la
propria formare și să conștientizeze importanța investiției în potențialul lor, ca un avans
pentru valoarea adăugată pe care o vor aduce în comunitate.
Intrebare 3: Răspunsul este categoric da! În prezent, cele 28 de portofolii ale comisarilor
europeni sunt în mare parte concentrate pe politică, comerț și relații economice, piața muncii.
Există portofolii axate pe cercetare și inovare, protecția mediului, egalitatea de gen, dar în
ceea ce privește copiii, problemele lor sunt gestionate în mare parte de comisarul pentru
educație, cultură, tineret și sport sau cel pentru drepturile omului. Ideea unui portofoliu
distinct al drepturilor copilului este binevenită, mai ales în contextul în care trebuie să privim
cu mai multă responsabilitate creșterea și educarea resursei umane în spiritul democrației și
libertății, al valorilor morale și etice.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b, c
Intrebare 4 c): Voi disemina analizele și a exemplele de bună practică din țările în care este
interzisă violența corporală prin campanii de promovare care pleacă de la exemplele concrete
de încălcare a drepturilor copilului. În ceea ce privește România, cred trebuie să adaptăm
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măsurile pe care le-au luat anumite țări la condițiile specifice ale țării noastre, unde, chiar
dacă s-a adoptat legea interzicerii pedepsei corporale în 2004 , mentalul colectiv încă nu se
identifică pe deplin cu această obligație.
Intrebare 5 selectie: a, b, c
Intrebare 5 c): Voi sprijin activitatea ONG-urilor care au ca obiect de activitate protecția
copilului prin posibilitatea implementării, în continuare, a proiectelor cu finanțare
nerambursabilă.
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Sigur, alocarea unui procent semnificativ din Fondul Social European pentru
combaterea sărăciei contribuie la asigurarea de șanse egale tuturor copiilor la o educație de
calitate, la creșterea încrederii în forțele proprii și la conștientizarea importanței devenirii lor
ca cetățeni activi și responsabili față de comunitatea în care se dezvoltă.
Este important ca în implementarea acestor programe și proiecte cu finanțare europeană să fie
angajați tineri din categorii defavorizate care și-au finalizat cu succes traseul educațional
pentru a oferi un model celor care beneficiază de facilitățile oferite prin proiect. Această
măsură ar contribui și la o creștere a inserției lor sociale.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Garantarea șanselor egale ale tuturor copiilor poate fi realizată prin
monitorizarea aplicării legislației în vigoare. Tocmai de aceea, în documentele legislative,
trebuie promovate direcții clare de acțiune, adaptate condițiilor specifice fiecărei țări membre,
cu metodologii de implementare și termene precise.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, c, d, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Sunt dispusă să lucrez în acest scop.
Intrebare 10: Sunt dispusă să lucrez în acest scop.
Intrebare 11: Sunt dispusă să lucrez în acest scop.
Altele
Intrebare 12: Consider că trebuie făcute demersuri în:
– asigurarea dreptului la educație și formare inițială de calitate, care să fie recunoscută în toate
țările membre ale Uniunii Europene;
– eradicarea abuzului și violenței de orice fel;
– intensificarea schimburilor de elevi în scopul cunoașterii reciproce, promovarea toleranței;
– simplificarea procedurilor de adopție a copiilor abandonați/rămași fără părinți;
– asigurarea unui mediu optim de creștere și dezvoltare a copiilor.
Intrebare 13: Da.
Intrebare 14: Da.
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4) Nume: Lóránt Vincze
Partid: UDMR
Aspecte generale
Intrebare 1: Având în vedere angajamentul față de protejarea drepturilor copilului asumat în
Tratatul privind Uniunea Europeană (art. 3), prevederea din art. 24 al Cartei drepturilor
fundamentale, care recunoaște copiii ca fiind titulari de drepturi independenți și autonomi,
precum și angajamentele internaționale ale Uniunii în acest domeniu, cum ar fi Convenția
ONU cu privire la drepturile copilului, consider că luarea în vedere a drepturilor copilului
reprezintă o obligație în adoptarea deciziilor din cadrul Uniunii Europene.
De asemenea, consider că această obligație implică nu doar datoria de a se abține de la acte
care încalcă aceste drepturi, dar și luarea în considerare a interesului superior al copilului ori
de câte ori este relevant în ceea ce privește desfășurarea propriilor politici și activități
legislative și non-legislative. În ceea ce mă privește, mă angajez ca, în cazul în care voi fi ales
deputat în Parlamentul European, să am în vedere acest principiu pe parcursul activității mele.
Intrebare 2: Așa cum este recunoscut și în Agenda UE privind drepturile copilului, respectarea
deplină a drepturilor copilului implică și acordarea copiilor a șansei de a-și exprima opiniile și
de a participa la luarea deciziilor care îi afectează. De asemenea, articolul 24 alineatul (1) din
Cartă obligă UE să țină cont de punctele de vedere ale copiilor în chestiunile care îi privesc, în
funcție de vârsta și gradul lor de maturitate.
În acest context este surprinzător faptul că în prezent la nivelul Parlamentului European
niciuna din cele 20 de comisii permanente nu are o responsabilitate explicită pentru copii, sau
că nu există o evaluare sistematică a impactului activității legislative și nelegislative pe copii.
În opinia mea, Parlamentul European ar trebui să se înzestreze atât cu structuri cât și cu
proceduri care să permită luarea în vedere a drepturilor și intereselor copiilor, inclusiv prin
ascultarea acestora.
Intrebare 3: Crearea în 2007 a poziției de Coordonator pentru drepturile copilului în cadrul
Comisiei a fost un pas semnificativ. Totuși, recunoașterea în creștere a importanței respectării
drepturilor copilului, reflectată inclusiv în noile obiective ale UE introduse prin Tratatul de la
Lisabona ar justifica fie crearea unei poziții de Comisar sau a unei Direcții Generale cu
responsabilități specifice în domeniu pentru a se asigura că drepturile copilului sunt luate în
considerare în mod deplin în toate politicile și acțiunile relevante ale UE.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Sprijin aceste propuneri. În poziția sa de primă lectură, Parlamentul European a
propus deja creșterea alocării FSE pentru incluziune socială (de la 25% propus de Comisie la
27%) și pentru reducerea deprivării materiale (de la 2% la 3%). Chiar dacă în negocierile cu
Consiliul va fi dificilă creșterea suplimentară a acestor alocări, în opinia mea noul Parlament
va trebui să facă tot posibilul ca aceste fonduri să nu scadă sub pragul considerat acceptabil în
această primă lectură.
Intrebare 6 b):
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Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Da, sprijin această inițiativă. Aproape 25 de milioane de copii sub 18 ani sunt
expuși riscului sărăciei sau al excluziunii sociale în UE. În plus, copiii care trăiesc în sărăcie
sunt mult mai susceptibili să devină adulți săraci, ai căror copii vor trăi tot în sărăcie.
Acest lucru este în mod special valabil pentru România, unde, conform datelor statistice ale
Comisiei, proporția copiilor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială (4 din 10) este una
dintre cele mai ridicate din UE. În plus, tot conform Comisiei, din cauza deficiențelor
sistemelor de învățământ și de sănătate, copiii născuți în prezent vor intra pe piața forței de
muncă cu doar 60 % din potențialul lor real, cel mai scăzut nivel din UE. Situația este și mai
gravă în rândul copiilor cu handicap sau de etnie Romă. Pentru că nu toate statele membre au
capacitatea să rupă un astfel de ciclu vicios, este nevoie de sprijinul coordonat al UE pentru a
se asigura că fiecare copil se poate dezvolta într-un adult sănătos, independent și să-și atingă
într-o măsură cât mai mare întregul său potențial.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Da, sunt dispus să lucrez pentru prioritizarea de către UE a perspectivei
drepturilor copiilor în politica de asistență pentru dezvoltare inclusiv ca drepturile copiilor să
fie abordate în mod sistematic în cadrul dialogurilor UE privind drepturile omului cu țările
terțe.
Intrebare 10: Da, sunt dispus să lucrez în acest scop. Investiția în copii este un element-cheie
pentru realizarea de progrese în ceea ce privește Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a
Agendei 2030. Problemele de sănătate, lipsa oportunităților educaționale, degradarea mediului
și eșecul de a proteja copiii de violență și exploatare rămân obstacole majore în calea
dezvoltării durabile pe întreg globul.
Intrebare 11: Da, sunt dispus să lucrez pentru prioritizarea bunăstării copiilor din zonele de
conflict și dezastre. Având în vedere vulnerabilitatea extremă a acestor copii, mai ales a celor
care își pierd ambii părinți și care sunt expuși unui risc foarte ridicat să facă obiectul abuzului
sexual sau al traficului de persoane, să sufere de malnutriție și boală sau să fie recrutați în
grupuri armate, UE trebuie să întreprindă tot posibilul pentru sprijinirea acestei categorii de
victime.
Altele
Intrebare 12: • Îmbunătățirea sistemelor de educație pentru creșterea nivelului de educație și a
incluziunii sociale a copiilor cu handicap;
• Dezvoltarea timpurie a copiilor;
• Dezinstituționalizarea și îmbunătățirea situației copiilor instituționalizați;
• Educația copiilor din familii sărace cu risc înalt de excluziune socială, cu accent pe populația
Romă.
Intrebare 13: Da.
Intrebare 14: Da.
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5) Nume: Vasile Blaga
Partid: Partidul National Liberal
Aspecte generale
Intrebare 1: Sunt perfect conștient că fiecare dintre deciziile politice luate de oamenii politici
de astăzi au un impact asupra copiilor, într-un fel sau altul, fie și pentru că le poate altera
prezentul sau viitorul. În situația în care ajung deputat în Parlamentul European, sunt pregătit
să am în vedere drepturile copilului în orice decizie va fi luată în comisia din care fac parte
sau în plenul legislativului european. În același timp, garantez o deschidere totală față de
organizațiile civice care se ocupă de protejarea drepturilor copilului, precum cea pe care o
reprezentați, întrucât experiența și expertiza pe subiecte atât de specializate trebuie să
primeze. Prin urmare, vă garantez deschidere totală la dialog și sprijin pe perioada
eventualului meu mandat de membru al Parlamentului European.
Intrebare 2: Cred că pentru a crește copii care să ajungă adulți sănătoși este foarte important
ca vocea copiilor să fie ascultată. La nivelul familiei apropiate, familiei extinse, școlii și, de ce
nu, al politicii, copiii trebuie ascultați iar problemele lor luate în considerare. Este clar că în
ziua de astăzi copiii nu mai sunt crescuți ca pe vremea mea sau chiar ca pe vremea copiilor
mei.
Intrebare 3: Consider că un comisar cu responsabilități specifice pentru problemele care țin de
drepturile copilului ar putea fi o idee foarte bună.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): În principiu sunt de acord cu propunerea, dar evident am nevoie de timp și o
analiză foarte serioasă pentru a analiza nivelul finanțărilor la care faceți referire. Cred că este
importantă prioritizarea direcțiilor în care finanțările prin noul fond propus de Comisia
Europeană merg. Sunt de acord cu dumneavoastră că prioritate au copiii, mai ales în condițiile
în care România cunoaște unul dintre cele mai ridicate grade de sărăcie în rândul copiilor.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Înțeleg că România are cei mai mulți copii vulnerabili din toate statele
Europene. Trebuie să devină un obiectiv european dar și unul național reducerea drastică a
numărului copiilor vulnerabili în fața sărăciei. Dincolo de garantarea unor drepturi
fundamentale ale copiilor la nivelul Uniunii, de linii de finanțare deschise pentru eradicarea
sărăciei în rândul copiilor cu toate direcțiile lor, este în primul rând datoria României să aibă
grijă de copiii ei. Ca să răspund direct la întrebare, da sunt dispus să sprijin o astfel de
inițiativă. Totul ar trebui să înceapă printr-o consultare a factorului decizional, de la nivel
local până la nivel european, cu organizațiile de tipul celei pe care o reprezentați. Un plan de
acțiuni agreat ar trebui să urmeze și toți cei implicați să contribuie la implementarea lui.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a
Intrebare 8 f):
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Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Am convingerea că perspectiva drepturilor copilului nu va fi lăsată deoparte de
Uniunea Europeană iar faptul că mai multe instrumente de finațare au fost unite și aduse în
același fond ar putea chiar să conducă spre o creștere a fondurilor alocate pentru drepturile
copilului. Atâta timp cât o să identific situații în care investițiile în drepturile copiilor au de
suferit comparativ cu alte direcții, voi semnala public și instituțional acest lucru.
Intrebare 10: Am convingerea că Uniunea Europeană, care nu numai că și-a asumat Agenda
2030 dar a devenit vocea principală în aplicarea principiilor enunțate în această agendă, va
urmări neobosit atingerea obiectivelor asumate. În măsura în care pot contribui cât de puțin,
prin funcția mea, la apropierea de obiectivele asumate, sunt pregătit să o fac.
Intrebare 11: Consider că o bună parte din fondurile alocate de UE pentru ajutor umanitar ar
trebui concentrată pentru protecția copiilor, mai ales a celor afectați de război și conflicte.
Altele
Intrebare 12: Eradicarea sărăciei în rândul copiilor din statele membre UE, reducerea drastică
a cifrelor abandonului școlar, protejarea cu celeritate a copiilor aflați în situații de risc,
renovarea completă a unităților școlare care nu corespund unor exigențe de confort și
securitate. Iar în cazul României, este momentul să ne propunem clar ca niciun copil să nu
mai meargă flămând la culcare. Pentru asta este nevoie de un efort național, în special de tip
organizatoric și de expertiză.
Intrebare 13: Sigur că da, admit că expertiza și experiența sunt cheie în orice domeniu, cu atât
mai mult când vine vorba de protejarea celor mai vulnerabili dintre noi.
Intrebare 14: Sigur că da, ar fi un foarte bun punct de plecare pentru ridicarea pe agenda
publică a subiectelor cu adevărat importante.

6) Nume: Rareș Bogdan
Partid: Partidul Național Liberal
Aspecte generale
Intrebare 1: Voi fi un militant neobosit pentru ceea ce se numește Interesul Superior al
Copilului. Toți copiii – categorii defavorizate, copii cu nevoi speciale, copii aflați în
dificultate temporară/permanentă, copii aflați în risc de sărăcie, copii abuzați, dar și copii care
excelează într-un domeniu sau pur și simplu copii obișnuiți – trebuie să reprezinte o prioritate
pentru orice politician lucid. Viitorul începe cu grija pentru viața copiilor. Și asta nu e
gargară, ci un angajament ferm!
Intrebare 2: Categoric da. Între opinia adulților despre binele copiilor și necesitățile lor reale
există uneori o falie teribilă.
Intrebare 3: Este o idee excelentă!
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b, c
Intrebare 4 c): Voi mediatiza prin mijloacele aflate la dispoziția mea orice situație care
impune o intervenție de urgență, un protest – sau orice vehicul pe care îl voi considera adecvat
pentru protecția copiilor.
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Pentru că sărăcia percepută în timpul copilăriei se repercutează (uneori) cu
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consecințe devastatoare asupra personalității adultului.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Voi scrie tuturor celor care pot influența această decizie și voi folosi toate
mijloacele de informare pe care le am la dispoziție pentru a pleda acest proiect.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, c, d, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Da
Intrebare 10: Da
Intrebare 11: Da
Altele
Intrebare 12: 1. Garantarea unei vieți fără sărăcie pentru toți copiii, indiferent de locul în care
cresc în UE
2. Accesul la o educație de natură să le stimuleze dorința de inovare, antreprenoriat, nevoia
protejării drepturilor fundamentale ale omului și a valorilor statului de drept
3. Accesul la servicii medicale indiferent de resursele financiare ale familiei din care provin
Intrebare 13: Da
Intrebare 14: Da

7) Nume: Hava Mircea
Partid: PNL
Aspecte generale
Intrebare 1: Cu toate că parlamentul, indiferent de sorginte – național sau european, nu e o
joaca de copii, aceștia ar trebui să reprezinte pentru orice politician european o prioritate.
Pentru că de la copii se construiește viitorul Europei. Aproape toate deciziile politice au
legătură cu copiii într-un fel sau altul. Prin urmare, este extrem de important ca drepturile
copilului să nu mai fie o tema ocazionala, utilizata doar atunci când calendarul o cere, ci un
interes dinamic și permanent capabil să absoarbă și să pună in contact exemplele de buna
practică din state dezvoltate ale UE, cu cele în care teoria n-a fost nici măcar egalată de
practica. Drepturile copiilor sunt un fundament care ar trebui sa definească nu doar politica
europeană, ci umanitatea. Un reper care trebuie luat în considerare în momentul în care se iau
decizii în Parlamentul European. Copiii reprezintă viitorul nostru, indiferent că vorbim despre
cei care se joacă în grădinițe sau studiază într-o structură școlară avansată, despre cei care au
parte de un cămin, o familie sau trăiesc în sistemul de protecție socială. Destinația unei
comunități, a unei regiuni sau a unei țări este dată de măsura totală și absolută cu care adulții
ocrotesc copilăria. Eu nu aduc cu mine promisiuni facile, ci exemple concrete despre ce am
realizat în Alba Iulia și dorința de a transforma intențiile în realitate efectivă. Parlamentul
European trebuie să fie catedra de unde se predă cea mai importantă lecție a Europei:
niciodată nu e destul, întotdeauna se poate mai mult pentru copii. Să investim în copii, în
viitorul european, al păcii, al cunoașterii, în viitorul vieții. Mă voi asigura că drepturile
copiilor vor fi considerate în toate discuțiile și deciziile din comisiile și grupurile politice din
care voi face parte.
Intrebare 2: Psihiatrul și educatorul Rudolf Dreikurs spunea „copiii sunt buni observatori, dar
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proști interpreți”. Adulți sunt, în schimb, proști observatori, dar buni interpreți. Este nevoie de
oameni dedicați, nu de interpreți de formulare și statistici, care să transforme acest impas întrun privilegiu al dialogului. Dacă nu ținem cont de valoarea pe care ei o aduc vieții și
societății, pierdem din start esența. Mă bucur să vad copii, cum este Greta Thunberg, care
dincolo de orice interes politic își exprimă opinia și luptă pentru o lume mai bună. Cred că
vocea copiilor poate fi auzită prin intermediul adulților responsabili, care să facă echipe cu
copiii, care să le dea voce, care să îi asculte și să îi implice în ceea ce îi privește.
Intrebare 3: Da, un Comisar cu responsabilități specifice pentru problemele care țin de
drepturile copilului ar putea fi vocea copiilor și garantul respectării Convenției privind
Drepturile Copilului. Să nu ne iluzionăm! Nu cred că existența unui astfel de oficial se poate
raporta singular la complexitatea acestei teme, dar cred că e necesar ca un profesionist să țină
în mână ghidul implicării instituțiilor europene în acest spațiu de preocupare.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b, c
Intrebare 4 c): Voi încuraja toate proiectele care vor viza protejarea copiilor împotriva
violenței, și în special a violenței din familie, abuz care foarte des este un fenomen ascuns și
care distruge „zborul” către viață al copiilor.
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Voi sprijini alocarea cât mai multor fonduri pentru copiii care trăiesc în sărăcie
pentru că în România, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în anul 2017 rata
riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) la copii (0-17 ani) a fost de 41,7%. Sunt
procente îngrijorătoare pentru care este nevoie de fonduri consistente.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): De-a lungul anilor am finanțat și am coordonat implementarea mai multor
proiecte care au avut ca scop combaterea sărăciei și a excluziunii sociale la nivelul
comunităților din regiunea Centru a României, comunități formate din grupuri vulnerabile:
copii și tineri de etnie romă, persoane cu dizabilități, femei, persoane care trăiesc la limita
subzistenței, etc. Voi sprijini în continuare orice inițiativă menită să combată sărăcia și
excluziunea socială. Mă voi implica activ în mecanismele pe care UE le va implementa pentru
a garanta o viață fără sărăcie tuturor copiilor.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Voi lucra activ ca drepturile copilului să fie prioritare pentru UE în activitatea de
asistență pentru dezvoltare. Voi monitoriza instrumentul financiar NDICI, și orice alt
instrument de politică externă și asistență pentru dezvoltare.
Intrebare 10: Voi lucra activ pentru ca UE să atingă cele 17 obiective stabilite prin Agenda
2030. Toți copiii au nevoie de sănătate, de bunăstare, de educație de calitate, de egalitate de
gen, de apă curată şi sanitaţie, de energie curată, de un mediu plin de resurse și fără dezastre.
Viitorul copiilor trebuie să însemne muncă decentă şi creştere economică, industrie durabilă,
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infrastructuri rezistente, inovaţie, oraşe şi comunităţi durabile, consum şi producţie
responsabile, pace, justiţie şi instituţii eficiente.
Intrebare 11: Știm cu toții cât de vulnerabil poate fi un copil. Copilăria este perioada în care
traumele își pun accentul în mod definitoriu asupra personalității copilului – adultul de mâine
depinde de copilul de astăzi. Situațiile de criză pot marca sănătatea mentală și fizică a unui
copil. Voi lucra activ ca să fie susținuți financiar și protejați toți copiii aflați în situații de
război și dezastre.
Altele
Intrebare 12: Cred că Parlamentul European ar trebui să acorde o atenție prioritară, în
viitoarea legislatură, următoarelor probleme:
• Lipsa unui nivel de trai decent care să permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală
și socială a copilului.
• Folosirea ilicită de către copii a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope.
• Lipsa relațiilor personale și a contactelor directe între copii și părinții plecați în străinătate.
• Violența, neglijentă, abuz și rele-tratamente asupra copiilor.
Intrebare 13: Cred că prin parteneriatele dintre sectorul public și cel privat și prin efortul
coroborat al nostru al tuturor se obțin rezultate, de aceea sunt dispus să colaborez cu Salvați
copiii.
Intrebare 14: Da

8) Nume: Leancă Iurie
Partid: Pro România
Aspecte generale
Intrebare 1: Aveți perfectă dreptate. Deciziile politice ne vizează pe noi toți, îndeosebi copiii.
Provocările cu care se confruntă astăzi întreaga Europă precum problema migrației, problema
calității produselor, problema protecției datelor cu caracter personal afectează în cel mai direct
mod drepturile copiilor.
Împreună cu echipa Pro România în Parlamentul European vom face toate demersurile
necesare, prin intemediul mecanismelor pe care le vom avea la dispoziție, pentru a asigura
respectarea drepturilor copiilor din România și a copiilor familiilor de români care muncesc
sau trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene. Și aici, mă refer în special la drepturile
sociale și culturale.
Intrebare 2: Desigur! Deși tratatele internaționale prevăd dreptul copiilor de a fi auziți, avem
nevoie de instrumente care să transpună în practică acest drept atât de important. Trebuie să
identificăm un mecanism viabil care să ofere copiilor dreptul de a participa la procesul de
luare a deciziilor în special în cazul politicilor care-i vizează. Și aici trebuie să mizăm pe
suportul ONG-lor de profil care cunosc cel mai bine atât problemele cu care se confruntă
copiii, cât și soluțiile care ar contribui cel mai bine la remiedierea acestora.
Intrebare 3: Consider o idee bună. Chiar dacă toate țările membre sunt parte a CDC, practica
arată că politicile și abordările pot fi diferite. În acest sens, un Comisar în domeniu ar aduce
un aport substanțial la dezvoltarea domeniului protecției drepturilor copilului și ar arăta că UE
consideră important acest domeniu și depune eforturi în acest sens.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie:
Intrebare 4 c): În primul rând voi semnala această problemă și o voi discuta cu colegii din
țările care încă nu au instrumente interne necesare pentru interzicerea pedepselor corporale
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aplicate copiilor. Totodată, voi promova elaborarea de rapoarte ale Parlamentului European
care să facă apel la statele membre pentru a interzice aceste pedepse și pentru a se alinia
angajamentelor asumate odată cu semnarea CDC.
Intrebare 5 selectie:
Intrebare 5 c): Împreună cu colegii vom face demersuri pentru ca UE să inițieze campanii de
informare și sensibilizare cu privire la diferitele forme de violență împotriva copiilor.
Concomitent, vom lucra activ pentru a ne asigura că statele membre respectă Directiva UE
(2011/93/UE) privind combaterea abuzului sexual și a exploatării sexuale a copiilor, precum
și a pornografiei infantile. Totodată, vom promova activ aplicarea Convenţiei Consiliului
Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale.
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie:
Intrebare 6 a): Sigur că voi spijini aceste propuneri deoarece copiii nu trebuie să trăiască în
sărăcie. Faptul că astăzi 50% din copiii români sunt expuși riscului sărăciei și excluziunii
sociale trebuie să motiveze eurodeputații din partea României să prioritizeze pe agenda lor
promovarea alocării a câtor mai multe fonduri europene din CFM pentru diminuarea acestor
statistici triste.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie:
Intrebare 7 a): Evident. După cum am menționat mai sus, eurodeputații români trebuie să
prioritizeze diminuarea problemei sărăciei în rândul copiilor și să le asigure drepturi sociale
egale la toți copiii din UE. În acest sens, voi aplica tot instrumentarul pe care îl voi avea la
dispoziție în calitate de deputat european. Totodată, voi miza enorm de mult pe expertiza și
experiența Salvați Copiii pentru a atinge acest deziderat.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie:
Intrebare 8 f): În calitate de eurodeputat voi susține măsurile care vor avea drept scop
ameliorarea cadrului normativ european în domeniul migrației și azilului. Ceva mai sus am
specificat că problema migrației lovește în cel mai direct mod copiii. Este foarte important ca
Parlamentul European să abordeze acest subiect delicat inclusiv prisma apărării drepturilor
copilului.
– Voi face demersuri pentru a mă asigura că drepturile tuturor copiilor în situație de migrație,
indiferent de statut, sunt respectate, în conformitate cu Convenția privind Drepturile
Copilului.
– Voi aborda drepturile copilului în dezbateri și discuții referitoare la CEAS în Parlamentul
European.
– Voi face demersuri pentru ca UE să le permită oamenilor să solicite azil în statele membre
folosind vizele umanitare.
– Voi lucra pentru ca UE să își asume responsabilitatea pentru oamenii în mișcare și să nu
externalizeze procedurile de primire și azil unor țări din afara Uniunii.
– Voi lucra pentru a mă asigura că politicile UE privind returnările sunt umane și respectă
instrumentele internaționale privind drepturile omului.
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Într-adevăr, Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor umanitar din lume.
Dacă voi deveni deputat european voi monitoriza îndeaproape funcționalitatea NDICI astfel
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încât respectarea drepturilor copiilor la nivel european, în imediata vecinătate a comunității
europene, și în zonele de conflict să fie o prioritate a UE.
Intrebare 10: Da.
Intrebare 11: Da.
Altele
Intrebare 12: prevenirea și combaterea violenței, neglijării, exploatării și traficului;
prevenirea și combaterea sărăciei copiilor;
crearea instrumentelor fiabile pentru copiii aflați în mișcare;
dezvoltarea politicilor pentru ca copiii să fie auziți;
prevenirea delicvenței juvenile și dezvoltarea serviciilor pentru aceștia.
Intrebare 13: Sigur. Experiența și expertiza ONG-ul dvs. în domeniul apărării drepturilor
copiilor va fi foarte utilă. Personal consider că societatea civilă română/europeană trebuie să
aibă un rol mult mai important în procesul decizional european. Sunt convins că doar prin
conjugarea eforturilor întregii societăți putem contribui la atingerea obiectivului de a
îmbunătăți viața copiilor din România și din Europa.
Intrebare 14: Voi fi extrem de recunoscător.

9) Nume: Toma Horia-Victor
Partid: ALDE
Aspecte generale
Intrebare 1: Da
Intrebare 2: Da
Intrebare 3: Da
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a
Intrebare 4 c): Elaborarea de rapoarte este legata de initiative legislative ale Comisiei sau ale
Consiliului. Cred insa,bazat pe experienta mea anterioara ca europarlamentar,ca alte
instrumente precum initierea unei declaratii scrise sau organizarea unei dezbateri publice pe
aceasta tema ar fi modalitati fezabile.
Intrebare 5 selectie: a
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): As fi dispus sa sprijin in principiu aceste propuneri in cuantumuri bine
fundamentate.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Prin acele instrumente mentionate anterior.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: b
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Da.
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Intrebare 10: Da.
Intrebare 11: Da
Altele
Intrebare 12: Combaterea saraciei si a excluziunii sociale.
Intrebare 13: Da.
Intrebare 14: Da.

10) Nume: Desagă Teodora Alexandra
Partid: PMP
Aspecte generale
Intrebare 1: Da
Intrebare 2: Da, la fel cum exista Parlamentul European al Tinerilor, ong prin care tinerii
adopta rezolutii pe diverse teme, cred ca si pentru copii cu varsta pana in 14 ani se poate
organiza un ong reprezentativ, care sa functioneze pe langa Parlamentul European.
Intrebare 3: Nu cred ca este nevoie de un comisar, ci de functionari responsabili in cadrul
Comisiei Europene, Consiliului Uniunii si Parlamentului European care sa se asigure ca
legislatia europeana respecta drepturile copilului.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Romania este una dintre tarile in care copiii si tinerii sunt categoriile cel mai
afectate de saracie. Nu ne naștem toti cu sanse egale, dar daca nu incercam sa dam sanse
copiilor si tinerilor ne vom rata viitorul.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Mi-as asuma sa conving parlamentarii romani despre necesitatea unui program
care sa ofere o sansa copiilor aflat in risc de saracie si excluziune sociala, dar si cu
parlamentarii din alte tari, care se confrunta cu aceasta problema.
Mi-as asuma depunerea unui raport pe acest subiect.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Da
Intrebare 10: Da
Intrebare 11: Da
Altele
Intrebare 12: Asigurarea unor conditii optime pentru sanse cat mai bune de reusita in viata,
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precum dreptul la nutritie adecvata, deoarece in tara noastra 3% din copiii din mediul rural se
culca flamanzi, dreptul la protecție, deoarece sunt destui copii maltrati de parintii lor.
Intrebare 13: Da
Intrebare 14: Da

11)Nume: Norica Nicolai
Partid: ALDE
Aspecte generale
Intrebare 1: Da.
Intrebare 2: Da.
Intrebare 3: Da.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Copiii care trăiesc în sărăcie vor deveni mai târziu adulți, iar privarea acestora
de nevoile elementare și de educație va produce, pe lângă lipsa de incluziune socială, costuri
pentru sistemele sociale, de sănătate mult mai importante decât dacă am interveni de la
început în sprijinul acestora.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Da, prin depunerea de amendamente care să finanțeze această inițiativă.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Da.
Intrebare 10: Da.
Intrebare 11: Da, la nivel legislativ.
Altele
Intrebare 12: Combaterea sărăciei și a violenței, programele finanțate de UE să ajungă și în
mediul rural, implicarea în sprijinirea și profesionalizarea lucrătorilor din cadrul serviciilor
sociale la nivel național, sprijin logistic pentru victimele violenței domestice (mame și copiii
lor).
Intrebare 13: Da.
Intrebare 14: Da.
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12) Nume: Marian-Jean Marinescu
Partid: Partidul National Liberal
Aspecte generale
Intrebare 1: Afilierea PNL la PPE face ca in centrul initiativelor noastre politice sa se afle
familia si implicit drepturile copilului. Întreaga actitvitate a delegatiei PNL în Parlamentul
European este orientată și spre apărarea și promovarea drepturilor copilului și cu siguranță
vom menține această preocupare și în viitorul mandat în legislativul european.
Intrebare 2: În procesul de legiferare, PE este o instituție deschisă consultării cu toate
categoriile de cetățeni și deține mecanisme pentru ca punctul de vedere al cetățenilor să poată
fi formulat, consultat și integrat în procesul legislativ, iar acest lucru este valabil și în ceea ce
îi privește pe copii.
Intrebare 3: În mod cert, structura Comisiei Europene poate fi îmbunătățită iar acesta este unul
dintre subiectele în plină dezbatere în acest moment, iar atenția acordată drepturilor copiilor la
nivel european poate fi una dintre direcțiile de schimbare a structurii Comisiei.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): FSE+ este un instrument de finanțare specific viitorului CFM, în care prin
alipirea altor fonduri de finanțare se urmărește întocmai creșterea eficienței în atingerea
obiectivelor specifice. O alocare financiară sporită pentru reducerea numărului de copii supuși
excluziuni este una dintre soluțiile pe care o voi lua în considerare pentru a vedea în ce
măsură acest procent asigura reducerea numărului de copii expuși excluziunii sociale.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Voi adresa o întrebare scrisă Comisiei pentru a afla care sunt acțiunile pe care
Comisia Europeană urmează să le propună ca urmare a acestui studiu de fezabilitate.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: b
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Consider că riscul ca drepturile copiilor să fie neglijate în politica externă și de
asistență este redus, cu toate acestea voi urmări în activitatea mea viitoare ca acest aspect
semnalat să nu devină o realitate.
Intrebare 10: Obiectivele pe termen mediu ale UE sunt în mod evident gândite pentru
generațiile viitoare, o mare parte din activitatea la nivel PE fiind de asemenea realizată pentru
pregătirea unor condiții de viață mai bune pentru viitorii adulți. Prin urmare, și în domeniul
politicii externe și în special în ce privește protejarea copiilor vulnerabili, putem găsi o
formulă prin care să creștem garanția atingerii obiectivelor fixate.
Intrebare 11: Și în prezent, în situațiile de conflict, dezastru natural sau alte situații riscante,
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protejarea copiilor este prioritatea acțiunilor de sprijin ale UE. Desigur, întotdeauna trebuie să
ne asigurăm că această prioritate va primi atenție și în viitor, cel puțin la nivelul actual.
Altele
Intrebare 12: Scoaterea copiilor din categoria socială supusă riscului de excluziune socială,
reducerea sărăciei în rândul copiilor, reducerea violenței fizice și psihice asupra copiilor,
accesul la servicii de sănătate și educație.
Intrebare 13: Da
Intrebare 14: Da

13) Nume: Podașcă Gabriela
Partid: Partidul PRO România
Aspecte generale
Intrebare 1: Drepturile copilului au reprezentat o prioritate pentru mine încă de la preluarea
primului mandat de deputat, în 2012. De atunci am promovat în Parlament inițiative de
îmbunătățire a legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului venite din
partea organizațiilor neguvernamentale din domeniu. Cu siguranță, în Parlamentul European
voi rămâne o susținătoare a drepturilor copilului și voi încerca să mă asigur că deciziile luate
în comisiile și grupurile politice din care voi face parte vor integra drepturile copilului și ale
organizațiilor care îi reprezintă.
Intrebare 2: Parlamentul este o instituție care trebuie să protejeze drepturile tuturor cetățenilor
europeni, inclusiv pe cele ale celor mai tineri dintre ei. Atâta timp cât există deja mecanisme
de consultare a diverselor grupuri, de tipul partenerilor sociali de exemplu, cu siguranță este
nevoie și de elaborarea unor mecanisme adresate consultării opiniei copiilor înainte de
adoptarea de decizii care îi vizează. Cu atât mai mult cu cât ei știu cel mai bine ce nevoi au și
ce își doresc.
Intrebare 3: Convenția privind Drepturile Copilului trebuie să fie documentul de referință
pentru elaborarea politicilor adresate copiilor de către Uniunea Europeană și, cu siguranță, un
Comisar cu responsabilități specifice pentru problemele care țin de drepturile copilului ar
reprezenta o dovadă a angajamentului UE față de acest grup.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Pentru asigurarea și protejarea drepturilor copilului singura variantă pe care o
avem ca Uniune este alocarea de resurse necesare pentru programe integrate care să asigure
accesul la educație, sănătate și familie pentru copii. Doar asigurându-ne ca ei beneficiază de
condiții optime pentru o dezvoltare sănătoasă putem să ne asigurăm că au șanse corecte să
devină cetățeni dedicați valorilor de bază ale construcției europene.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): În calitate de europarlamentar voi accesa toate mecanismele pe care le am la
dispoziție pentru a sprijini o inițiativă menită să combată sărăcia și excluziunea socială, în
special în rândul celor mai vulnerabili copii din UE: voi susține și promova măsurile propuse
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în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru care își vor derula activitatea pe această temă, mă
voi consulta și voi lucra îndeaproape cu organizațiile neguvernamentale care luptă pentru
protejarea drepturilor copiilor și voi iniția proiecte-pilot care să combată sărăcia și
excluziunea socială adresate celor mai vulnerabili dintre copii.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Consensul european privind dezvoltarea, document care stabilește viziunea
politică ce stă la baza propunerilor financiare pentru viitorul CFM și care va fi realizat prin
intermediul NDICI are ca obiectiv principal eradicarea sărăciei. În acest context, drepturile
copilului trebuie să reprezinte una din direcțiile principale de intervenție, copiii fiind cei mai
expuși acestui risc și cei mai vulnerabili în cazul în care sunt afectați de sărăcie, deci, cu
siguranță, mă voi implica activ în prioritizarea drepturilor copilului pe această agendă.
Intrebare 10: În cadrul aceluiași document – Consensul european privind dezvoltarea, UE și-a
asumat punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă definite în Agenda ONU
pentru 2030, precum și decizia de a nu lăsa pe nimeni în urmă. În mod cert voi depune toate
eforturile necesare pentru implementarea de măsuri care să susțină obiectivele Agendei 2030,
în special cu referire la copii vulnerabili, cu atât mai mult cu cât bună parte din cele 17
obiective ale Agendei au impact asupra vieții și dezvoltării acestora.
Intrebare 11: Da, politica UE ar trebui să aibă în vedere protecția drepturilor copilului în toate
contextele vieții cotidiene și a diverselor contexte geo-politice. Cu atât mai mult în situații de
conflict sau dezastre aceștia trebuie protejați, asigurându-li-se toate resursele necesare pentru
a fi în siguranță și protejați.
Altele
Intrebare 12: 1. Crearea unui mecanism de consultare și de integrare a opiniei copiilor în
inițiativele și măsurile care îi vizează.
2. Implementarea unui mecanism care să asigure tuturor copiilor și, în special celor
vulnerabili, șanse egale la educație, sănătate și familie.
3. Asigurarea accesului tuturor copiilor la educație adaptată noilor descoperiri tehnologice,
prin integrarea noilor tehnologii informatice, de exemplu, în sistemele de învățământ sau a
educației financiare și antreprenoriale, cu scopul dezvoltării de competențe și abilități care să
îi pregătească pentru secolul 21.
4. Finalizarea proceselor de dezinstituționalizare la nivelul statelor membre și crearea
condițiilor optime pentru integrarea copiilor în sisteme de protecție alternativă (apartamente
de tip familial, căsuțe etc), precum și dezvoltarea abilităților acestora de viață independentă.
5. Dezvoltarea de servicii specifice pentru copiii cu dizabilități, precum și crearea de
infrastructură adaptată nevoilor acestora.
Intrebare 13: Da, Salvați Copiii este una din organizațiile de referință la nivel internațional
pentru protejarea drepturilor copilului, expertiză de necontestat și cu siguranță va reprezenta
un partener valoros de colaborare.
Intrebare 14: Da

14) Nume: PUSCASU GEANINA
Partid: PRO ROMANIA
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Aspecte generale
Intrebare 1: DA
Intrebare 2: DA
Intrebare 3: TOTAL DE ACORD
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie:
Intrebare 6 a):
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie:
Intrebare 7 a):
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, c, d, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: DA
Intrebare 10: DA
Intrebare 11: DA
Altele
Intrebare 12: LEGISLATIV SI CAMPANII DE INFORMARE
Intrebare 13: DA
Intrebare 14: DA

15) Nume: Tomac Eugen
Partid: PMP
Aspecte generale
Intrebare 1: La nivelul Uniunii Europene, organizație definită de valori fundamentale, cum ar
fi respectarea drepturilor omului, nu va fi o sarcină foarte dificilă pentru un europarlamentar
să aibă în vedere procesul de mainstreaming al drepturilor copilului. În plus, orice părinte
responsabil, așa cum mă consider și eu, se raportează automat la drepturile copilului atunci
când participă la orice proces de luare a deciziilor, inclusiv în Parlamentul European.
Intrebare 2: Respectarea drepturilor copilului este esențială pentru o dezvoltare normală a
celor mici. Cooptarea lor în mecanismele de luare a deciziilor, de la o anumită vârstă, i-ar
responsabiliza mai mult, i-ar face să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, în
familie sau în societate. Este necesară găsirea unei metode transparente prin care să ne
asigurăm că vocile ce se vor auzi în Parlamentul European sunt reprezentative.
Intrebare 3: În cadrul UE, sistemele de protecție a copilului sunt, în primul rând,
responsabilitatea fiecărui stat membru. Cu toate acestea, UE are competența de a stabili norme
comune în domeniile în care intră în joc drepturile copilului. La nivelul Parlamentului
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European există deja un coordonator pentru drepturile copiilor, membru al PE. Dacă, la un
moment dat, va fi nevoie de un Comisar dedicat acestei problematici, am putea susține un
asemenea demers.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Ca viitor europarlamentar voi studia cu mare atenție orice propunere de
reglementare. În egală măsură mă voi apleca și asupra celor legate de drepturile copiilor. În
principiu, inițiativa trebuie susținută, dar studiul detaliat al propunerii ar putea conduce la o
optimizare a resurselor sau chiar la alocări suplimentare.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Inițiativa este lăudabilă și, dacă voi fi ales europarlamentar, o voi sprijini cu
toate forțele. În primul rând, voi milita pentru adoptarea și implementarea măsurii. În plan
național, împreună cu colegii mei parlamentari, vom milita pentru adoptarea oricăror măsuri
de combatere a sărăciei și excluziunii sociale.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Nu cred că există nici un risc ca vreuna din instituțiile europene să desconsidere
drepturile copilului, iar asistența pentru dezvoltare trebuie să fie o prioritate pentru UE din
perspectiva respectării drepturilor acestora.
Intrebare 10: Drepturile copilului, dezvoltarea armonioasă a celor mai mici cetățeni europeni,
sunt priorități pentru mine. Sunt, de fapt, investiții în viitorul nostru al tuturor, dar mai ales al
lor. Noi suntem cei care le pregătim lumea în care vor trăi. Va trebui să cunoaștem problemele
copiilor vulnerabili, să implementăm toate măsurile de asistență pentru dezvoltare stabilite la
nivelul UE și, dacă este necesar, să milităm pentru introducerea unor măsuri suplimentare.
Intrebare 11: Protecția celor inocenți, care sunt prinși între forțele combatante, este deosebit
de importantă pentru o soluționare ulterioară a conflictelor. În privința refugiaților din zonele
de conflict, vom propune un proiect de directivă sau de regulament al UE, valabil pentru toate
statele UE, care să reglementeze condițiile de acordare a dreptului de ședere și de muncă,
precum și a drepturilor și obligațiilor migranților de integrare în societățile europene, în deplin
respect pentru valorile și credința acestora. Trebuie însă ținut cont de faptul că migranții sunt,
în primul rând, ființe umane și, în mod inechivoc, deținători ai drepturilor universale ale
omului, ale căror drepturi, demnitate și securitate necesită o protecție specifică și specială.
Altele
Intrebare 12: Conform statisticilor, în UE sunt foarte numeroși copiii care trăiesc în sărăcie și
sunt expuși diferitelor riscuri de abuz sau vătămare. Aproape un sfert din numărul noilor
solicitanți de azil sunt minori. În fiecare an sunt zeci de mii de cazuri de copii dispăruți pe
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teritoriul uniunii și alte zeci de mii cad pradă rețelelor de traficanți de persoane. Circa un
milion de copii trăiesc în centre de plasament în întreaga Europă. Mai avem foarte multe de
făcut acasă, în Europa, iar atunci când vom termina mai sunt multe de făcut în lume.
Intrebare 13: Desigur! Experiența pe care ați acumulat-o în aproape trei decenii de protejare a
drepturilor copilului este foarte greu de egalat. Ar fi păcat să o luăm de fiecare dată de la zero
și să nu folosim în activitatea noastră expertiza celor ce activează în domeniu.
Intrebare 14: Desigur!

16) Nume: Grapini Maria
Partid: PSD
Aspecte generale
Intrebare 1: Categoric, DA! Mandatul meu de europarlamentar a fost centrat pe această
problematică vitală, am intervenit deseori în plenul PE pentru apărarea drepturilor copilului,
m-am implicat, după cum se știe, în cazul româncei Camelia Smicală, despărțită de copiii săi,
pe baza unei decizii injuste a statului finlandez, am făcut numeroase petiții către oficialii
Finlandei și interpelări în Parlamentul European. Am intervenit, de asemenea, în cazul
deciziei Austriei (decizie care încalcă Tratatul!) de a modifica alocațiile pentru copiii celor
care lucrează acolo, români și nu numai. Vorbesc despre interpelări și numeroase memorii
scrise. Apoi, am avut reacții de la tribuna PE privitoare la copiii cu dizabilități, care se află, de
asemenea, într-o situație critică. Demersurile mele nu se opresc aici, sunt decisă ca și în
mandatul viitor să continui lupta pentru respectarea drepturilor oricărui copil nedreptățit din
Europa și asta voi face!
Intrebare 2: Parlamentul European are un set de proceduri privitoare la acest aspect important,
dar ele trebuie, evident, îmbunătățite. Copiii știu să-și exprime spaimele și nemulțumirile,
direct și sincer, iar vocea lor trebuie, categoric, ascultată. Din postura mea de europarlamentar
și, sper, viitor europarlamentar, voi milita pentru o voce sonoră a copiilor din România și UE
și pentru libertatea ca ei să se facă auziți, ori de câte ori sunt în dificultate.
Intrebare 3: Cu toată sinceritatea, DA! Problematica este complexă, adeseori dură și tristă,
cazurile de încălcare a drepturilor copilului sunt numeroase, în întreaga Europă, se cere o
atenție specială în analizarea lor, în egală măsură este necesară o colaborare strânsă cu
numeroase alte autorități locale și centrale, e un domeniu foarte greu care necesită, categoric,
un om dedicat, și din punct de vedere juridic – un comisar desemnat special pe această
problematică, și din punct de vedere emotional.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b, c
Intrebare 5 c): Voi propune un buget consistent pentru acțiuni de informare în fiecare stat
membru, în scopul prevenirii violenței.
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Este o problemă majoră a noului Parlament European și a noii Comisii
Europene să stabilească, în perspectiva noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027,
împărțirea bugetului. Important este să nu se taie de la bugetul pentru coeziune socială. La fel
de important este să existe sume acoperitoare pentru domeniile invocate. Voi susține
propunerile organizației Salvați Copiii.
Intrebare 6 b):
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Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Categoric, DA! Este un deziderat personal, dar și unul european, internațional!
Ce guvern din UE sau din lumea întreagă își dorește sărăcie și excluziune socială? Sunt, cred
eu, cele mai grele provocări ale statelor, pentru că vorbim despre copii într-o conjunctură
nefericită, vorbim, deci, despre viitorul nostru, iar acesta trebuie să fie, obligatoriu, unul
optimist. Voi sprijini întotdeauna un asemenea demers, cum am făcut-o și până în prezent, mă
voi lupta pentru acces liber și neîngrădit la servicii medicale și educaționale! Consider că
fiecare, în țara lui, trebuie să aloce atenție majoră și bugete serioase pentru a rezolva aceste
vulnerabilități critice, dar e nevoie și de un demers european comun, imediat și consistent.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, f
Intrebare 8 f): Am avut mai multe intervenții pe această temă. În acest an, s-a votat Raportul
privind vizele umanitare. În prezent, urmează ca statele membre să aplice prevederile adoptate
de PE.
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Răspunsul meu se subînțelege: prin tot ce-am întreprins în PE, în mandatul meu
precedent, am militat pentru prioritizarea acestui domeniu. Drepturile copilului nu sunt doar
un slogan puternic, ci un imperativ care trebuie atins, indiferent de crize politice, economice
sau sociale! Drepturile copilului nu se negociază, nu se amână, nu se trec în mijlocul listei de
priorități, ci, întotdeauna, în fruntea ei!
Intrebare 10: Da!
Intrebare 11: Da, evident! Este nevoie de implicare, dar și de finanțare. Zonele de conflict
sunt cele mai triste locuri de pe acest pământ, iar dezastrele umanitare sunt de nedescris.
Traumele prin care trec acei copii sunt inimaginabile. Ajutorul se cere în permanență și nu
întotdeauna ajunge în timp util. Statisticile din teatrele de război sunt dureroase și trebuie să
ne trezească pe toți. Să ne trezească și unească! Uniunea Europeană a luptat și luptă pentru
viață și libertate și va continua s-o facă.
Altele
Intrebare 12: În opinia mea, PE trebuie să se concentreze pe dreptul la viață liberă și decentă!
Copiii trebuie să aibă acces la educație și sănătate, resurse alimentare, apă, igienă,
medicamente, tratamente, copiii trebuie să fie feriți de violență și exploatare de orice natură,
copiii trebuie să se poată apăra ori de câte ori li se încalcă aceste drepturi, deci să se poată
adresa unui organism competent, care să-i asculte, îndrume și apere!
Intrebare 13: Da!
Intrebare 14: Da!

17) Nume: Dragoș Pîslaru
Partid: Alianța 2020 USR-PLUS
Aspecte generale
Intrebare 1: Da, clar.
Intrebare 2: Da.
Intrebare 3: Cred că întreg colegiul (toți comisarii) ar trebui să vegheze asupra drepturilor
copiilor, dar responsabilitatea primară să o aibe Comisarul pe domeniul afacerilor sociale.
Cred că această responsabilitate ar trebui clarificată explicit.
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Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b
Intrebare 4 c):
Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): Cred cu tărie în implicarea UE în coeziunea economico-socială și reducerea
sărăciei.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Susțin ideea de servicii sociale integrate, atât pentru copii, cât și pentru toate
persoanele vulnerabile în general. Voi promova la nivel european ideea unor pachete minime
de servicii integrate pentru persoanele în risc de excluziune și deprivare severă.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, c, d, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: Da.
Intrebare 10: Da
Intrebare 11: Da
Altele
Intrebare 12: Copilul are dreptul de a primi o educație…
Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge…
Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării…
Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică,
mentală, spirituală, morală și socială.
Intrebare 13: Da, clar.
Intrebare 14: Da, multumesc.

18) Nume: Cristian Ghinea
Partid: Alianta 2020 USR PLUS
Aspecte generale
Intrebare 1: Da.
Intrebare 2: De principiu da. Vreau să înțeleg concret ce înseamnă și sunt dispus să ascult
propunerile dvs.
Intrebare 3: Nu cred că adăugând la birocrație rezolvăm problemele. Dimpotrivă, a numi un
asemenea Comisar ar putea lăsa de înțeles că am rezolvat problema și să lăsăm doar pe umerii
lui multe sarcini care presupun colaborare pe orizontală. Prefer ca tema să fie sus pe agenda
tuturor comisarilor europeni cu atribuții în educație, sănătate, fonduri europene, justiție ș.a.
Violența împotriva copiilor
Intrebare 4 selectie: a, b
Intrebare 4 c):
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Intrebare 5 selectie: a, b
Intrebare 5 c):
Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice
Intrebare 6 selectie: a
Intrebare 6 a): În 2016 am coordonat Pachetul Anti-sărăcie, inițiativa guvernului Dacian
Cioloș de a orienta fondurile europene spre problemele sărăciei extreme. Cele mai multe
dintre măsuri vizau copiii. Rămân credincios ideii că e nevoie de intervenții integrate din
fonduri europene în România pentru a da o șansă generațiilor viitoare.
Intrebare 6 b):
Intrebare 7 selectie: a
Intrebare 7 a): Modelul pachetului anti-sărăcie din 2016 este unul bun. Trebuie aplicat
coerent. Îl voi promova ca un model de intervenție posibil. Am avantajul de a fi făcut ceva
concret exact în această arie.
Intrebare 7 b):
Migrație/azil
Intrebare 8 selectie: a, b, c, e
Intrebare 8 f):
Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar
Intrebare 9: da
Intrebare 10: da
Intrebare 11: da
Altele
Intrebare 12: Abandonul școlar
Intrebare 13: da
Intrebare 14: da
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