Chișinău, Hotelul Radisson Blu Leogrand, 30 noiembrie 2017
PROGRAM
Joi, 30 noiembrie

08:30

Înregistrarea participanților și cafeaua de bun venit

09:00-09:15

Cuvânt de salut
Andrei GALBUR, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe și Integrării
Europene al Republicii Moldova
Michael WEICHERT, Reprezentant interimar al Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) în
România și Republica Moldova
Ion STURZA, Co-fondator al A.O. „Asociația pentru Politica Externă”, ex-prim ministru
al Republicii Moldova

09.15-09.30

Discurs inaugural
Andrian CANDU, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova

09:30-11:15

PANEL I. Relațiile RM-UE într-un mediu intern și internațional în schimbare
Moderator: Anatol GOLEA, Director, Agenția de știri Infotag
Vorbitori:
Andrei GALBUR, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe și Integrării
Europene al Republicii Moldova
Peter MICHALKO, Șef al Delegației UE în Republica Moldova
Andi CRISTEA, Șef al delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova
Ion STURZA, Co-fondator al A.O. „Asociația pentru Politica Externă”, ex-prim ministru
al Republicii Moldova
Sesiune de întrebări și răspunsuri (40 minute)

Întrebări cheie:
 Cum influențează schimbarea contextului internațional interesul UE față de
Republica Moldova?
 Reformele de integrare europeană în Republica Moldova: cum asigurăm
responsabilitatea clasei politice moldovenești și trecerea de la cuvinte la
acțiuni?
 Cum putem asigura ca asistența europeană să servească intereselor integrării
europene a Republicii Moldova?
 Cum își poate R. Moldova păstra cursul pro-european în condițiile unui sprijin
în creștere pentru partidele pro-estice?
 Care sunt provocările majore pe termen scurt și mediu în relațiile dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană?
 Cum își poate recâștiga R. Moldova credibilitatea în calitate de actor important
în cadrul Parteneriatului Estic și care sunt principalele provocări pentru țară
după Summit-ul Parteneriatului Estic din noiembrie 2017?

11:15-11:45

Pauză de cafea

11:45-13:30

PANEL II. Rolul societății civile în responsabilizarea clasei politice privind
realizarea reformelor de integrare europeană a Republicii Moldova
Moderator: Vasile BOTNARU, Director, Radio Europa Liberă, Oficiul de la Chișinău
Vorbitori:
Vladimir CEBOTARI, Ministru al Justiției, Republica Moldova
Anna RURKA, Președintă a Conferinței Internaționale a Organizațiilor NonGuvernamentale (INGO), Consiliul Europei
Markus MECKEL, Ex-membru al Bundestagului German
Natalia PORUBIN, Coordonatoare de proiecte, Centrul de investigații jurnalistice
Nadejda HRIPTIEVSCHI, Coordonatoare de program, Centrul pentru Resurse
Juridice
Sesiune de întrebări și răspunsuri (40 minute)
Întrebări cheie:
 Ce rol poate juca societatea civilă în implementarea și monitorizarea agendei
reformelor privind integrarea europeană a Republicii Moldova?
 Cum se poate raporta societatea civilă la politică? Rolul societății civile în
viața publică și în promovarea responsabilității politice și a bunei guvernări în
Republica Moldova
 Cum poate legislația moldovenească să încurajeze activitatea societății civile
sau să nu o împiedice prin impunerea unor restricții legale, precum și a
constrângerilor financiare și administrative?
 Cum își pot instituțiile statului și societatea civilă coordona eforturile întru
avansarea reformelor de integrare europeană a RM?
 Cum poate fi asigurată implicarea și supravegherea civică în afacerile
publice?
 Societatea civilă și mass-media, au un cuvânt de spus în stimularea luptei
împotriva corupției, a reformei justiției și a guvernării transparente?
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13:30-14:30

Prânz

14:30-16:00

PANEL III. Spre o viziune comună în reglementarea transnistreană
Moderatoare: Lina GRÂU, Jurnalistă, Radio Europa Liberă
Vorbitori:
Ion STĂVILĂ, Ambasador cu misiuni speciale, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene al Republicii Moldova
Wolf-Dietrich HEIM, Reprezentant Special al Președinției austriece a OSCE pentru
Procesul de Reglementare Transnistreană
Stefan WOLFF, Profesor securitate internațională, Universitatea Birmingham
Vladimir IASTERBCHIAK, Ex-negociator șef în formatul 5+2 din partea Transnistriei
Andrei POPOV, Vice-președinte, A.O. „Asociația pentru Politica Externă” (APE)
Sesiune de întrebări și răspunsuri (40 minute)
Întrebări cheie:
 Cum se poate ajunge la o viziune comună a actorilor politici moldoveni în
reglementarea transnistreană?
 Federalizarea Republicii Moldova și reprezentanți ai Transnistriei în
Parlamentul Republicii Moldova - obiective reale sau retorică politică?
 De ce stagnează negocierile privind reglementarea transnistreană? Politica
pașilor mici: un consens sau impas politic?
 Există alternative la formatul de negocieri 5+2 și care ar fi ele?
 Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană - între speculații și realități.
 Care este progresul regiunii transnistrene în ceea ce privește respectarea
prevederilor Acordului de liber schimb cu UE?
 Care este impactul proiectelor UE orientate spre consolidarea măsurilor de
încredere dintre cele două maluri ale Nistrului?
 Cum poate fi asigurată respectarea drepturilor omului pe malul stâng al
Nistrului?

16:00-16:10

Cuvânt de încheiere
Victoria BUCĂTARU, Directoare executivă, A.O. „Asociația pentru Politica Externă”,
(APE)

16:10

Recepție, Fourchette
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