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STIRI EXTERNE:
Stimati colegi,
Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR
care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima
perioada, de asemenea regasiti si link-urile pentru fiecare dintre
articole.

AGRICULTURA /SILVICULTURĂ
Politica germană împiedică tranzacțiile cu organismele:
diplomații se reunesc în 20 noiembrie pentru a semna revizuirile aduse normelor privind
alimentele și agricultura ecologică ale grupării - au convenit în iunie, după trei ani de
negocieri dureroase. Mai mulți diplomați au declarat că Berlinul își va retrage probabil
sprijinul pentru proiectul de lege din cauza unei opoziții interne acerbe, iar Comisia
Europeană se luptă pentru a compensa pierderea. Deși s-a ajuns la un acord în iunie,
negociatorii au reușit să ajungă la această înțelegere numai după ce au convenit să amâne
deciziile cu privire la cele mai controversate propuneri, cum ar fi introducerea limitelor
nivelurilor de pesticide în produsele ecologice.

Danemarca este ambițioasă în ceea ce privește agricultura
ecologică: Ministerul agriculturii din Danemarca a spus că aproximativ 1.000 de
agricultori au solicitat finanțare specială pentru a trece la metodele ecologice și că s-ar
angaja într-o sumă de până la 315 milioane de coroane daneze (aproximativ 42 de
milioane de euro). Dacă toți vor fi de acord, guvernul a declarat că mișcarea va adăuga în
țară 41.000 de hectare de teren agricol ecologic, crescând cota totală cu 19%. "Este clar
că suntem în mijlocul celei mai mari transformări în agricultura ecologică în rândul
agricultorilor de la sfârșitul anilor 1990", a declarat ministrul danez al industriei
alimentare, Esben Lunde Larsen, avertizând că numărul neașteptat de cereri ar putea
cauza întârzieri.

Parlamentul UE a lansat studiul Brexit privind PAC: Ca studiu de
referință, studiul a constatat că Brexit va duce la un deficit permanent al bugetului UE de
10,2 miliarde de euro pe an, cu aproximativ 3 miliarde de euro din această sumă care în
mod obișnuit se îndreaptă spre PAC. Studiul concluzionează că "categoriile mari de
cheltuieli, cum ar fi PAC, vor fi probabil presate dacă bugetul UE va fi redus". Modelarea
scenariilor diferite, cercetătorii au descoperit că țările care primesc mai mult din PAC decât
cele pe care le-au pus vor fi mai rău dacă Bruxelles va reduce fondurile PAC. Reducerea
subvențiilor agricole cu o sumă mică ar putea afecta contribuțiile nete din cadrul PAC,
precum Germania și Franța. Citiți-o aici

(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDMwLjgwMTQwNDAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAzMC44MDE0MDQwMSZkYXRhYm
FzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY4MjM1JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS
5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&102&&&http://w
ww.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602007/IPOL_STU(2017)602007_EN.pdf ).

Studiul recent denunță creșterea puterii corporative asupra sistemului
alimentar mondial: corporațiile monopolizează sistemul alimentar global în fiecare etapă a
lanțului alimentar, punând în pericol alegerea consumatorului, locurile de muncă și condițiile de muncă. Citiți
mai multe aici(http://www.foeeurope.org/agrifood-atlas-corporations-stranglehold-food-311117).

CITEȘTE: Proiect de aviz - Următorul CFM: Pregătirea poziției Parlamentului privind CFM după 2020 - PE
612.377v01-00
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDMxLjgwMjIzNzMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAzMS44MDIyMzczMSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY5ODM3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE612.377&format=PDF&language=EN&secondRef=01 )
CITEȘTE: Proiectul de raport - O strategie europeană pentru promovarea culturilor de proteine - Încurajarea
producției de plante cu proteine și plante leguminoase în sectorul agricol european - PE 610.905v01-00
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDMxLjgwMjIzNzMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAzMS44MDIyMzczMSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY5ODM3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&102&&&http://www
.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE610.905&format=PDF&language=EN&secondRef=01 )
CITEȘTE: Pe scurt - Sectorul apicol al UE
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI0Ljc5ODQzMjUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNC43OTg0MzI1MSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTYyMzc5JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608786 )

SĂNĂTATE
Normele UE privind temperaturile carnii în timpul tranzitului sunt oficial
mai permisive: Producătorii de carne din UE vor putea să își comercializeze produsele mai rapid
datorită noilor reguli privind temperatura cărnii în timpul transportului.

Lobby-ul veganilor semnalizează progresul etichetării: Dacă ceara de albine este
folosită ca agent de producție în alimente, este produsul final vegan? Acestea sunt tipurile de întrebări la
care nu există răspunsuri juridice clare în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a Vegetarianilor (EVU),
un lobby, a impulsionat mult timp Comisia Europeană să pună în aplicare definițiile obligatorii de "vegan" și

"vegetarian" pentru întreaga grupare. Un proiect de aviz pe această temă care ar trebui să contribuie la un
act de punere în aplicare pentru care vor începe lucrările pregătitoare în 2019.

EFSA clarifică 1-AMN ca ingredient alimentar nou în suplimente: Grupul
European al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) Grupul pentru produse dietetice,
nutriție și alergii (NDA) a recomandat utilizarea până la 58g de clorură de 1-metilnicotinamidă (1-MNA) - nu
ar cauza probleme de siguranță.

Deputații europeni urmează să examineze noua lege privind BPA:
deputații europeni vor avea în sfârșit un cuvânt de spus referitor la un proiect de regulament delegat, care
să consolideze limita migratorie specifică a UE pentru bisfenol A (BPA) în materialele care intră în contact cu
alimentele și să le extindă la lacuri și acoperiri după ce Comisia a trimis-o spre examinare Parlamentului
European și Consiliului spre sfârșitul lunii trecute.

Codul nutritiv de culori devine label-ul oficial al Franței:

Nutri-score-ul a
devenit eticheta oficială de nutriție a Franței la data de 31 octombrie, dar utilizarea sa este voluntară, nu
obligatorie.

Deputații francezi susțin propunerea de a crește impozitul pe băuturi
zaharoase: Un proiect de lege care va majora în mod semnificativ impozitul existent pe băuturi
zaharoase în Franța a beneficiat de sprijin puternic din partea parlamentarilor.

Marea Britanie elimina anuntul care a pretins că curcuma ajuta artrita:
O companie de suplimente alimentare a fost pusă sa-și îndepărteze anuntul pentru supliment care contine
curcuma, deoarece nu a reusit sa convinga autoritatile ca produsul ar putea ajuta persoanele cu artrita.

Marea Britanie caută feedback privind alimentele noi care conțin fructe
microalge și lichee: Agenția britanică pentru standarde alimentare (FSA) are nevoie de feedback
cu privire la două noi aplicații alimentare până în 10 noiembrie. Primul produs alimentar folosește uleiuri din
microalge și al doilea folosește un extract din fructele lichee și ceaiul verde.

Scoția publică planuri radicale privind politica privind obezitatea: Guvernul
scoțian a început consultarea(https://consult.gov.scot/health-and-social-care/a-healthierfuture/user_uploads/00526543.pdf ) privind o politică radicală privind obezitatea, care ar limita publicitatea
în privința alimentelor nesănătoase, a interzice ofertele speciale de supermarket, a diminua porțiunile în
restaurante și a promova etichetarea în stil semafor. Consultarea, care se încheie la 31 ianuarie 2018,
încearcă să oprească o criză care vizează oamenii cu o "greutate sănătoasă" devenind un grup minoritar în
Scoția.

Țara Galilor a introdus legea privind alcoolul înainte de verdictul
esențial scoțian: Guvernul galez a prezentat un proiect de lege privind prețul unitar minim (MUP) al
alcoolului, cu speranța că va trece la lege până la jumătatea anului 2018, în ciuda incertitudinii care continuă
să înconjoare provocările legale față de planurile proprii de control al prețurilor din Scoția.

INOVAȚIE
Criza de criterii a Comisiei Europene: Comisia Europeană a propus un set de criterii
pentru identificarea substanțelor chimice care pot perturba sistemele hormonale ale oamenilor și animalelor
în iunie 2016, intenționând să fie introduse atât în legile UE privind pesticidele, cât și în legile privind
produsele biocide. Potrivit Comisiei, cele două seturi de criterii pentru cele două legi "sunt identice, întrucât
Comisia consideră că aceleași substanțe active ar putea fi utilizate în produsele biocide sau în produsele de
protecție a plantelor și nu ar avea sens să existe criterii diferite. Cu toate acestea, ar putea fi exact ceea ce
se va întâmpla după ce Parlamentul a respins criteriile de introducere în legea a pesticidele luna trecută, iar
deputații europeni ar trebui să ia o decizie cu privire la poziția pe aceleași criterii din regulamentul privind
produsele biocide - și rapid. solicită, de asemenea, o prelungire de două luni pentru a se hotărî. Comisia a
declarat că va aștepta decizia Parlamentului privind biocidele înainte de a prezenta o nouă propunere privind
criteriile pentru pesticide.

Programul de lucru "Horizon 2020" stimulează fondurile pentru o
agricultură durabilă: Noul program de lucru al Horizon 2020 va dubla finanțarea disponibilă
pentru 180 de subvenții, ceea ce va aduce o investiție totală la 1 miliard de euro pentru proiecte de
stimulare a cunoștințelor și inovării în agricultură, alimentație și dezvoltare rurală.

CITEȘTE: Briefing - Educația în agricultură și formarea pe tot parcursul vieții în UE
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI0Ljc5ODQzMjcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNC43OTg0MzI3MSZkYXRhYmFzZWl
kPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTYyMzgxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2N
oYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.eu
roparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608788 )
CITEȘTE: Pe scurt - Reînnoirea aprobării pentru glifosat
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDIzLjc5NzkwNjkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyMy43OTc5MDY5MSZkYXRhYmFzZWl
kPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTYwODgxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608784 )
CITEȘTE: Briefing - Copernicus - Programul UE de observare și monitorizare a Pământului
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI0Ljc5ODM5NTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNC43OTgzOTU1MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTYyMjMzJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608787 )

MEDIU/ENERGIE/CLIMĂ
Comisia își reînnoiește obiectivul de 35% pentru finanțarea climei:
Comisia Europeană și-a reafirmat angajamentul de a-și atinge obiectivul de 35% pentru finanțarea acțiunilor
în domeniul climei de la cea mai mare schemă de finanțare a cercetării, Horizon 2020.

Cei mai mari emițători încă mai rămân în urma decarbonizării: Cei mai mari
emițători din lume vor fi rugați săptămâna viitoare să constate lipsa de progres în elaborarea politicilor cu
emisii scăzute de dioxid de carbon necesare pentru punerea în aplicare și aprofundarea angajamentelor
asumate în acordul de la Paris. De asemenea, guvernele și actorii nestatali nu fac suficient pentru a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră generate de energie, industrie și defrișări, crescând riscul ca obiect ivele
Acordului de la Paris să nu fie atinse.

2016 subliniază deblocarea finanțării pentru climă: Investițiile în infrastructuri cu
emisii scăzute de dioxid de carbon și proiectele de adaptare au scăzut anul trecut de la nivelul maxim
înregistrat în 2015, potrivit cercetărilor din cadrul inițiativei privind politica în domeniul climei.

Cei mai mari membrii ai UE: "limitarea sprijinului pentru cărbune prin
intermediul ETS": Germania, Franța și Marea Britanie încearcă să împiedice guvernele să utilizeze
cotele de emisii de CO2, pentru a sprijini centralele electrice pe bază de cărbune.

Energia regenerabilă a redus soldul CO2 al Germaniei cu 160 de
milioane de tone: Energia regenerabilă din Germania a contribuit substanțial la realizarea
obiectivelor de protecție a climei prin evitarea permanentă a emisiilor de gaze cu efect de seră și emisiile de
poluanți atmosferici, a constatat un raport realizat de UBA.

CITEȘTE: Briefing - Soluții bazate pe natură: Concept, oportunități și provocări - 27-10-2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI3LjgwMDQ5NjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNy44MDA0OTYxMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY2ODM4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5y
b2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608796 )
CITEȘTE: Proiectul de raport - Punerea în aplicare a celui de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu PE 612.036v01-00
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTA2LjgwNDI1NjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTEwNi44MDQyNTYwMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTcxNTk0JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE612.036&format=PDF&language=EN&secondRef=01 )

CITEȘTE: Briefing - Finanțarea tranziției la energie naturală în Europa - 27-10-2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI3LjgwMDM5NzAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNy44MDAzOTcwMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY2NjM4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608768 )
CITEȘTE: Studiu - Primele rezultate ale programului LIFE 2014-2020 - PE 607.357
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI2LjgwMDIxMTExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNi44MDAyMTExMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY2MjYzJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607357/IPOL_STU(2017)607357_EN.pdf )
CITEȘTE: Briefing - Guvernarea uniunii energetice
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI1Ljc5OTMxNzgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNS43OTkzMTc4MSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY0NDYxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279 )
CITEȘTE: Briefing - Promovarea surselor regenerabile de energie în UE după 2020
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI1Ljc5OTMxNzcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNS43OTkzMTc3MSZkYXRhYmFzZWl
kPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY0NDU4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278 )
CITEȘTE: Briefing - Directiva revizuită privind eficiența energetică - 25-10-2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI1Ljc5OTMxNzYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNS43OTkzMTc2MSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY0NDU3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923 )

COMERȚ/PIAȚĂ
Rusia interzice importurile de produse zootehnice din UE: Rusia și-a extins
embargoul asupra produselor legate de creșterea animalelor de la principalii furnizori occidentali, inclusiv
SUA, UE și Canada. Dar pentru relansarea furnizorilor europeni, Moscova a amânat încă o dată măsurile de
interzicere a importurilor de proteine animale prelucrate (PAP), care sunt încă utilizate pe scară largă ca
materie primă în furaje.

UE și Mercosur trebuie să găsească un "teren intermediar" în ceea ce
privește accesul pe piață: Ministrul brazilian al agriculturii a reafirmat angajamentul țării sale

față de un acord comercial între grupul Mercosur din țările latino-americane și UE, dar declară că
negociatorii europeni trebuie să facă compromisuri privind accesul pe piață pentru bunurile agricole,
discuțiile trebuie să meargă înainte.

UE-Cuba: nou acord de referință la 1 noiembrie 2017: A demarat Acordul de
dialog politic și de cooperare (PDCA)( http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016INIT/en/pdf ). PCDA cuprinde trei capitole principale privind dialogul politic, cooperarea și dialogul politic
sectorial, precum și cooperarea comercială. Un comunicat de presă complet este disponibil online
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4301_en.htm ).

UE reprezintă "o piesă lipsă" în aspirațiile Alianței de Federație din
Noua Zeelandă: Uniunea Europeană reprezintă "piesa majoră lipsă" a rețelei de negocieri comerciale
regionale și bilaterale din Noua Zeelandă - un decalaj pe care guvernul din Wellington dorește să îl închidă în
curând cu un nou acord de comerț UE-NZ, potrivit unui diplomat de comerț din Noua Zeelandă.

UE notifică membrii OMC propuneri privind controalele din Salmonella:
Importurile de păsări de curte în Danemarca vor trebui să respecte noi controale stricte pentru Salmonella,
conform unui proiect de propunere a UE trimis membrilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Exportatorii canadieni de carne de porc se mută cu un pas mai
aproape de piața UE: Exportatorii de porc canadian s-au mutat cu un pas mai aproape de accesul
pe piețele UE, deoarece autoritățile au rezolvat o chestiune cheie care împiedică industria să beneficieze de
Acordul Economic și Comercial al UE-Canada.

Lupta asupra formei de ciocolată a fost rezolvată: Gigantul american de alimente
Mondelēz a câștigat o bătălie asupra formei barei de ciocolată Toblerone, produsă de elvețieni, după o
dispută cu magazinul cu discount Poundland.

CITEȘTE: Briefing - Beneficiile acordurilor comerciale internaționale ale UE - 25-10-2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI1Ljc5OTM3MjgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNS43OTkzNzI4MSZkYXRhYmFzZWl
kPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY0NTk2JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603269 )
CITEȘTE: Analiza în profunzime - Comerțul UE cu America Latină și Caraibe: Prezentare generală și cifre
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI2Ljc5OTc5MTAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNi43OTk3OTEwMSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY1NDc5JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)608793 )

INSTITUȚII
PARLAMENT
• Cora VAN NIEUWENHUIZEN (ALDE, NL) și-a părăsit locul în Parlamentul European, în urma numirii sale în
funcția de ministru pentru infrastructură, lucrări publice și gestionarea apei în noul cabinet olandez. Caroline
NAGTEGAAL o va înlocui.
• Rory PALMER (S & D, UK) s-a alăturat Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară
(ENVI) și Delegației pentru relațiile cu Statele Unite (D-US).
• Ryszard Antoni LEGUTKO (ECR, PL) a părăsit comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță
alimentară (ENVI) și s-a alăturat Comisiei pentru Transport și Turism (TERR).
• Rupert MATTHEWS (ECR, UK) s-a alăturat comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară
(ENVI).
• Barbara KAPPEL (ENF, AT) s-a alăturat comisiei pentru bugete (BUDG).
• Franța JAMET (ENF, FR) s-a alăturat comisiei pentru mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară
(ENVI) și comisiei pentru dezvoltare regională (REGI).
ALȚII
Franța: Philippe LEGLISE-COSTA a fost numit noul reprezentant permanent în UE, urmând după Pierre
SELLAL.

Argentina îl numește pe noul conducător al grupului de lobby ministru
al agriculturii: Șeful cabinetului din Argentina, Marcos Pena, a anunțat că Luis Miguel Etchevehere, în
prezent președintele Societății Rurale din Argentina, un puternic grup de lobby din industrie, va deveni noul
ministru al agriculturii, înlocuind Ricardo Buryaile. Buryaile va servi ca ambasador al Argentinei la UE.

Președintele NFU nu va continua dincolo de anul viitor:

Președintele Uniunii
Naționale a Fermierilor din Marea Britanie, Meurig Raymond, urmează să renunțe la rolul său din februarie,
deoarece el crede că nu va putea să vadă organizația prin negocierile cu Brexit, angajat să nu mai candideze
la președinte anul viitor. "Aceasta a fost o decizie foarte dificilă pentru mine, dar a devenit din ce în ce mai
clar că negocierile complexe pentru UK de a părăsi UE vor merge bine după următorii doi ani", a declarat el
liderilor organizației într-un e-mail.

BREXIT
Pe scurt: Negocierile dintre cele două echipe vor fi reluate pe 9 și 10 noiembrie, a fost anunțată într-o
declarație comună emisă de Comisia Europeană și Departamentul pentru ieșirea din Uniunea Europeană.
Secretarul britanic David DAVIS a făcut o declarație neașteptată că UE va beneficia, probabil, mai mult
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8O19D9mLkGSY1gsqFzYD4wQ ) în urma Brexit imediat după voința
Regatului Unit. El a mai spus cabinetului că se creează până la 8.000 de noi locuri de muncă Whitehall
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8O58YuNuGbQWLsk03VHBGCr ), astfel încât serviciul public să poată face
față Brexit-ului.
Potrivit cifrelor descoperite de grupul de campanie Best for Britain, costul angajării personalului guvernului
britanic în statele membre ale zonei euro a crescut
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8Od7FbEXnbMUfQ38QD9yUND ) de la 29 milioane lire sterline în 2015-16 la
33 milioane lire sterline în 2016-17 ani.
Între timp, a fost lansată o investigație în campania multi-milionarului și proeminentului Brexit, Arron
BANKS,( http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8Oh70x5GIGKT01UIeYSxwTe ) pentru a determina dacă firma sa
"Better for the Country Ltd" a încălcat normele de finanțare în timpul referendumului UE. Deputatul britanic
de alegeri examinează, de asemenea, dacă Rusia a încercat să intervină
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8Ol6lSwq4bIRKdMhDkBw8YP )în referendum.
Deputații au exercitat presiuni asupra miniștrilor de a publica aproape 60 de studii privind impactul lui Brexit
asupra mai multor sectoare, după ce au susținut efortul Muncii de a le elibera
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8Op5HdX9pGGQupDR1GkuL4q ). În urma votului, Andrea LEADSOM, liderul
Comuniștilor, a anunțat că guvernul va publica rapoartele
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8Ot52znSLbEPeBvqq23tna1 ).
Domnul Martin CALLANAN a fost numit ministru de stat la Departamentul pentru ieșirea din Uniunea
Europeană, înlocuind baroneasa ANELAY. Cabinetul a fost remaniat, în urma demisiei secretarului apărării,
Michael FALLON,( http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8Ox4nUOC6GCNYNmZOnMrZfC ) în mijlocul unui scandal
sexual de la Westminster. Gavin WILLIAMSON a fost numit nou secretar al apărării
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8OB3JgflsbAMIZezcJvqBld ).
În altă ordine de idei, guvernatorul Bank of England Mark CARNEY a anunțat prima majorare a ratei dobânzii
pentru un deceniu(http://dmail1.dods.co.uk/c/11i8OF34BG4NGyLtb68B5epdqO ) joi, 2 noiembrie. CARNEY a
spus că scăderea în lire după referendumul UE a fost un factor-cheie pentru decizie.

Cooperarea Quads ar putea fi viitorul pentru protecția post-Brexit:
George Eustice, ministrul agriculturii din Marea Britanie, a susținut că Marea Britanie ar putea coopera sau
eventual să se alăture așa-numitului grup "Quads" (Quadrilateral) la postul Comisiei Codex Alimentarius Brexit pentru procesele de autorizare și reglementare a produselor de protecție a plantelor.

Brexit ar putea duce la scăderea cererii britanice de produse lactate:
Guvernul britanic trebuie să protejeze interesele industriei lactate din Marea Britanie oferind claritate cât mai
curând posibil agriculturii și politicii comerciale britanice post-Brexit, potrivit șefului uneia dintre cele mai
mari companii britanice de produse lactate.

Modelul "cel mai bun mod" al AELS pentru a asigura că Marea Britanie
nu subcotează UE în ceea ce privește standardele de mediu: O instanță și o
autoritate independentă de supraveghere care să monitorizeze respectarea de către Marea Britanie a
obligațiilor de mediu, conform modelului AELS, după încheierea procesului Brexit, o competiție de
reglementare față de UE, a concluzionat un nou studiu.

Marea Britanie ar trebui sa ia in considerare diminuarea subventiilor
agricole in stil NZ, spune noul raport: Marea Britanie ar trebui să ia in considerare
emularea Noua Zeelanda si Australia si să reduca subventiile agricole si tarifele de import post-Brexit,
potrivit unui nou studiu realizat de un influent think-tank britanic.

CITEȘTE: Studiu - Cercetare pentru Comisia AGRI - Posibile dispoziții tranzitorii privind agricultura în lumina
viitoarei relații UE-Regatul Unit: probleme instituționale - PE 602.009
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMT
cxMDI1Ljc5OTU3ODIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNS43OTk1NzgyMSZkYXRhYmFzZWl
kPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY1MTA4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602009/IPOL_STU(2017)602009_EN.pdf )
CITEȘTE: Briefing - Perspectiva reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 și a Consiliului
European (articolul 50) reuniți la 20 octombrie 2017
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMDI3LjgwMDY5MDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTAyNy44MDA2OTAzMSZkYXRhYmFz
ZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTY3MjUxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5y
b2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)610996 )

DE PRIN EUROPA
Catalunia: Președintele exilat, Carles PUIGDEMONT, a părăsit Catalunia din cauza preocupărilor pentru
siguranța sa, după ce au fost aduse din nou la el și câțiva alți lideri de independență catalani acuzații de
revoltă, răpire și deturnare de fonduri. Vorbind marți la Bruxelles, el a afirmat că "nu este aici pentru azil", ci
din cauza "libertății și siguranței" pe care le-a oferit Bruxelles-ul, capitala Europei.
Pentru PUIGDEMONT ar putea fi emis un mandat european de arestare. Înalta Curte a Spaniei a cerut
celor opt miniștrii catalani concediați să fie retinuți în custodie.
La începutul săptămânii trecute, guvernul spaniol a preluat controlul asupra regiunii în urma declarației sale
de independență. Parlamentul catalan a fost dizolvat, în timp ce alegerile au fost programate la 21
decembrie. Vicepremierul Soraya SAENZ DE SANTAMARIA a fost numit responsabil de regiune, înlocuindu-l
pe Carles PUIGDEMONT.
Republica Cehă: Andrej BABIS, liderul partidului ANO și câștigător al recentelor alegeri, a fost însărcinat să
formeze un guvern. Cu toate acestea, el va încerca să formeze un guvern minoritar după ce părțile au
refuzat să susțină un guvern cu el.

Germania: Ministerul Agriculturii se înfruntă ca unul dintre cele mai multe premii la negocierile de
guvernare ale guvernului german. Analistii se asteapta ca blocul conservator CDU / CSU, Verzii si liberalii
democrati liberi (FDP) să se alature intr-un guvern de coaliție. Cu toate acestea, se pare că diferențele
dintre greii și CSU se dovedesc a fi un obstacol. CSU a deținut ministerul, deoarece Angela Merkel a devenit
cancelar în 2005. Cu toate acestea, Verzii se îndreaptă cu fermitate spre ministerul agriculturii, sperând să
facă față promisiunilor de campanie de a renunța la agricultura ecologică și la extinderea agriculturii
ecologice. "Împreună cu fermierii, trebuie să ajungem la un alt tip de agricultură - acum", a declarat liderul
Partidului Verde, Katrin Göring-Eckardt, după discuțiile de explorare dintre partide în această săptămână, a
declarat Top Agrar. Der Spiegel a raportat, de asemenea, că în CSU, pasiunile sunt mai puternice în raport
cu agricultura. Revista a sugerat că acest lucru se datorează resurgenței conceptului de Heimat - sau
identificarea germanilor cu patria lor - pe fondul creșterii globalizării. Partidul se teme, de asemenea, că
fermierii de masă se vor îndrepta spre Partidul Alternativ pentru Germania de extremă dreaptă, în semn de
protest, în cazul în care Verzii vor dobândi controlul asupra ministerului.

ALTELE
Raportul confirmă eficacitatea Fondului european de ajustare la
globalizare: Comisia a publicat astăzi raportul său privind performanța Fondului european de ajustare
la globalizare (FEG) în 2015 și 2016
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2889&furtherNews=yes ). Raportul
reafirmă rolul Fondului ca o demonstrație emblematică a solidarității europene în cadrul limitelOR constituției
și disponibilitățile bugetare, ajutând aproape 19 500 de lucrători să se adapteze la schimbările comerciale și
la consecințele crizei economice și financiare din acea perioadă. Mai multe informații pot fi găsite în acest
comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4244_en.htm ).

Propunere modificată privind vânzările de bunuri pe întreg teritoriul
UE: Propunerea (http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm ) inițială privind
vânzarea online a mărfurilor a fost prezentată în decembrie 2015, împreună cu propunerea privind
furnizarea de conținut digital ca parte a angajamentului Comisiei de a realiza strategia sa digitală privind
piața unică (https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en ). Scopul său este de a
elimina barierele din cauza diferențelor în dreptul contractelor care împiedică comerțul online transfrontalier.
Propunerea modificată va fi acum transmisă Parlamentului și Consiliului pentru a continua procesul legislativ
în curs. Noua propunere este disponibilă aici
(http://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=606582 ).

