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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 

 

Proiectul lanțului de aprovizionare alimentară din 2018: este o nouă lege 

propusă pentru reglementarea lanțului de aprovizionare cu alimente fiind una 

dintre cele 26 de inițiative planificate pentru 2018, pe care președintele Comisiei 

Europene Jean-Claude Juncker și primul vicepreședinte Frans Timmerman, a 

dezvăluit-o la data de  24 octombrie. 

  

 

Noi instrumente financiare Omnibus care urmează să fie însoțite de 

formare și educație pentru agricultori: Schemele de asigurare a gestionării 

riscurilor legate de vreme sunt un instrument formidabil pe care Regulamentul 

Omnibus aprobat îl va aduce agricultorilor din UE, dar inovarea, transparența și 

formarea continuă vor fi esențiale pentru creșterea gradului de absorbție. 

  

 

Discuțiile privind deșeurile alimentare merg înainte: Negociatorii din cadrul 

Consiliului, al Parlamentului și al Comisiei, au făcut progrese în ceea ce privește 

dispozițiile directivei-cadru privind deșeurile, propunerea legislativă de bază a 

Comisiei - deșeurile. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește "o serie de 

subiecte, inclusiv gunoi de mare, deșeuri alimentare, sisteme de responsabilitate 

extinsă a producătorilor", în cadrul căruia producătorii suportă costurile pentru 

sfârșitul ciclului de viață al produselor lor. Următorul trilog este programat 

pentru 27 noiembrie. 
 

 

 



 
 

Apărarea spaniolă a PAC: Ministrul spaniol al Agriculturii, Isabel García Tejerina, a declarat 

săptămâna aceasta că "continuitatea politicii agricole comune nu este negociabilă", ceea ce pare a 

fi o referire la dimensiunea subvențiilor agricultorilor în viitoarea politică. Ea a adăugat că 

Spania nu va accepta așa-numita cofinanțare - sau să permită guvernelor să egaleze subvențiile 

directe cu proprii lor bani pentru a compensa neajunsurile. De asemenea, DG AGRI nu este în 

favoarea cofinanțării, conform unui proiect de comunicare privind viitorul PAC, deoarece acest 

lucru ar însemna că unele țări își subvenționează fermierii mai mult decât alții. Cu toate acestea, 

plecarea Marii Britanii este de așteptat să lase o gaură anuală de cel puțin 9 miliarde de euro, 

chiar dacă o înțelegere financiară generoasă este inclusă în acordul Brexit. Într-un nou post de 

blog, Oettinger a cerut un nou acord între țările care plătesc mai mult decât aceștia și țările care 

sunt beneficiari ai bugetului UE. 

  

 

Hogan confirmă planurile de reformă a intervenției SMP: totuși, comisarul european pentru 

agricultură a avertizat fermierii să nu reacționeze prea mult față de prețurile mai ridicate și să 

creeze o suprapunere a pieței la un "punct de cotitură delicat" pe piața produselor lactate. 
 

 

 

Guvernul finlandez a cerut să  se regândească orientarea forestieră: grupurile de mediu au 

trimis o scrisoare pentru a avertiza guvernul împotriva "intervențiilor forțate" din Finlanda 

privind politica forestieră, care slăbesc răspunsul politic al UE la Acordul de la Paris.  

 

SĂNĂTATE 

 

Indicatori privind AMR, publicați: Trei agenții ale UE au lansat în comun un set de indicatori 

pentru a ajuta țările membre să evalueze progresul lor în combaterea rezistenței antimicrobiene 

(AMR) într-un aviz științific. Documentul din partea Centrului European de Prevenire și Control 

al Bolilor, al Agenției Europene pentru Medicamente și al Agenției Europene pentru Siguranța 

Alimentară face parte din angajamentele Comisiei Europene din cadrul planului de acțiune UE 

privind AMR, lansat în iunie.  

 

Andriukaitis sprijină etichetele de origine europeană, cum ar fi monedele euro: Comisarul 

UE pentru sănătate și siguranță alimentară Vytenis Andriukaitis a sugerat Europei să adopte un  

 



 
 

sistem dual național și european de etichetare original, la fel ca cele două laturi ale monedelor 

euro. 

 

Comisia nu planifică mai multe reguli pentru avertizările privind cofeina pe băuturile 

energizante: Comisia Europeană nu intenționează să introducă norme suplimentare privind 

avertizările despre cofeina pe băuturile energice, comisarul UE pentru sănătate și securitate 

alimentară, Vytenis Andriukaitis a relatat într-un răspuns din 24 octombrie la o întrebare adresată  

de către Europarlamentarul Croat Socialist Biljana Borzan. 

 

 

EFSA nu-și face probleme de siguranță în ceea ce privește enzima pullulanază: O enzimă 

pullulanază din Pullulanibacillus naganoensis (P. naganoensis - tulpina AE-PL) nemodificată 

genetic nu dă naștere unor preocupări legate de siguranță, deoarece filtrarea înseamnă că 

expunerea nu este așteptată, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

concluzionează într-un aviz publicat la 25 octombrie. 

  

 

EFSA a subliniat riscul de siguranță cu un ingredient alimentar israelian nou: Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a avertizat că aprobarea Hoodia parviflora ca 

ingredient alimentar nou în cantitățile și utilizările pe care laboratoarele de deserturi din Israel ,ar 

putea însemna admisie care depășește nivelurile de siguranță, dar se spune că substanța poate fi 

curățată pentru suplimente la o doză mult mai mică decât în aplicație. 

  

 

EFSA avertizează asupra daunelor cauzate de ficatul furan - copiii sunt expuși în mod 

special la risc: Expunerea consumatorilor la furan și metilfurani în alimente ar putea duce la 

posibile leziuni hepatice pe termen lung, sugarii fiind cel mai expus grup, a avertizat Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 25 octombrie. Furanul este un compus care 

apare în mod natural la încălzirea alimentelor. Cu toate acestea, agentia a remarcat faptul ca 

furanul este” o preocupare de sanatate scăzută pentru majoritatea consumatorilor”. 

 

 

Slovenia va restricționa conținutul de grăsimi trans în produsele alimentare: Slovenia va 

limita conținutul maxim admis de trans-grăsimi alimentelor, de la 2 g la 100 g din conținutul 

total de grăsimi, în conformitate cu un decret în prezent în așteptare până la 22 ianuarie, pentru a 

oferi Comisiei Europene și altor state membre posibilitatea de a comenta orice bariere 

comerciale potențiale. 

  
 

Revista care susține că suplimentele ar putea îmbunătăți vederea: O reclamă despre 

suplimentele alimentare produse de compania New Nordic a scăpat de regulile de publicitate din 

Regatul Unit datorită modului în care a formulat reclamații cu privire la capacitatea produsului 

de a îmbunătăți vederea. 



 

 
 

Portugalia se străduie să impună etichetarea semaforizată ca răspuns la studiul de 

condamnare: Proiectul de lege pentru punerea în aplicare a unui singur sistem de etichetare a 

alimentelor, "industria ușoară", a fost pus în fața parlamentului portughez. 

  

 

Prețul alcoolului din Irlanda “bătaia dintre suflet și minte” este luat cu asalt: Alianța pentru 

Sănătatea Alcoolului din Irlanda (AHA) solicită adoptarea imediată a Legii privind sănătatea 

publică (Alcool), criticând în același timp lobbyiștii din industrie pentru împiedicarea 

nerezonabilă a măsurilor de sănătate publică necesare pentru a face față "crizei nesustenabile a 

consumului de alcool în Irlanda". 

 
  

Irlanda notifică Comisia Europeană cu privire la detaliile referitoare la impozitul pe 

băuturi zaharoase: Guvernul irlandez a notificat Comisiei Europene planurile sale de impozitare 

a băuturilor zaharoase, inclusiv ape aromatizate. 

 

 

INOVARE 

 

Comisia propune reînnoirea glifosatului de 5 ani,  propunere care urmează să fie votată 

pe 9 noiembrie: Comisia Europeană a înaintat statelor membre o încercare de reînnoire a 

erbicidului glifosat timp de cinci ani, după ce planul său inițial de aprobare de 10 ani nu a trecut 

săptămâna trecută. 

  

 

Parlamentul European votează eliminarea glifosatului în termen de cinci ani: Parlamentul 

European a aprobat o interdicție totală a erbicidelor pe bază de glifosat până în decembrie 2022 

și a solicitat limite imediate privind utilizarea substanței. De asemenea, deputații europeni au 

solicitat consolidarea agențiilor UE pentru a permite o evaluare corectă a glifosatului. Ashley 

FOX (ECR, Marea Britanie) a acuzat Comisia Europeană că a ignorat fermierii din cauza 

refuzului său de a oferi asigurări pentru disponibilitatea glifosatului atunci când nu există 

alternative biologice gata preparate. Rezoluția fără caracter obligatoriu privind glifosatul a trecut 

cu 355 voturi pro,  204 de voturi împotrivă și 111 abțineri. 

 
 

Parlamentarii caută o probă în regimul UE de aprobare a pesticidelor: Parlamentarii 

ecologici colectează semnături pentru a solicita comisiei de anchetă privind glifosatul, să  

 



 
 

investigheze procesul de luare a deciziilor al UE privind autorizarea și propunerea de reînnoire a 

acestuia. 

 

 

Țările majore pentru agricultură se tem că interdicția de glifosat în UE ar putea afecta 

exporturile: Majoritatea țăriloragricole , cum ar fi Australia, Brazilia, Noua Zeelandă, Canada și 

Argentina, încearcă să obțină răspunsuri din partea UE privind soarta celui mai comun erbicid. În 

cazul în care glifosatul devine interzis în UE, țările din întreaga lume care produc alimente cu 

acesta pot să-și găsească exporturile restricționate. Interzicerea glifosatului ar determina UE să 

revizuiască nivelul admisibil de "toleranță" al acestuia în importurile de alimente. 

 

Deputații europeni susțin limita strictă a cadmiului pentru îngrășăminte: Plenara 

Parlamentului European a votat în favoarea unei propuneri a Comisiei de a reduce nivelul de 

cadmiu în îngrășăminte, promovând în același timp utilizarea materialelor reciclate pentru a face 

compost și pentru a reduce rezidurile. Votul sprijină propunerea Comisiei Europene de a reduce 

nivelul de cadmiu permis în îngrășăminte la 20 mg pe kilogram.    

 

ECHA - 16 substanțe chimice noi pentru revizuirea siguranței: Agenția Europeană pentru 

Produse Chimice a adăugat 16 noi articole la lista sa de substanțe care urmează a fi evaluate în 

următorii trei ani într-un proiect de "plan de acțiune comunitar". 

 

Deputații europeni votează împotriva aprobărilor Comisiei privind OMG-urile - dar nu 

există niciun drept de împotrivire: Deputații europeni votează printr-o rezoluție care se opune 

planurilor Comisiei de autorizare a trei organisme modificate genetic (OMG) pentru vânzare și 

utilizare în lanțul alimentar al UE. Cu toate acestea, rezoluția privind planurile de autorizare a 

soiei, rapiței și porumbului 1507 nu este obligatorie pentru Comisie, deoarece deputații nu au 

dreptul de opoziție pentru aprobările GM. 
  

 

30 miliarde EUR pentru inovare: Comisia a anunțat modul în care va aloca 30 miliarde EUR 

din programul UE de finanțare a cercetării și inovării Horizont 2020 

(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ ) în perioada 2018-2020. În următorii 3 ani, 

Comisia va căuta un impact mai mare al finanțării cercetării, concentrându-se pe mai puține 

subiecte critice, cum ar fi migrația, securitatea, clima, energia curată și economia digitală. 

Orizont 2020 va fi, de asemenea, orientat mai mult spre stimularea inovării, inovării care creează 

piețe. Citiți comunicatul de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_en.htm), 

MEMO-ul (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4123_en.htm), fișele informative ale 

țării (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles). 



 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

 

Comisia lansează o revizuire a legislației privind apa: Comisia Europeană a lansat un 

"control de fitness" al principalelor politici UE în domeniul apei (directiva-cadru privind apa și 

Directiva privind inundațiile), invitând primirea de feedback înainte de o consultare publică în 

prima jumătate a anului 2018. Oricum, cateva date de intrare pot fi deja furnizate. 

  

 

Apeluri în plen pentru adoptarea unor norme mai stricte privind mediul înconjurător: 
Parlamentul European a solicitat adoptarea unor norme mai stricte privind răspunderea pentru 

mediul înconjurător, inclusiv asigurarea obligatorie a operatorilor și o mai bună orientare pentru 

statele membre 
 

 

Raportul evidențiază hotspoturile pentru vânătoarea ilegală de păsări: Bulgaria, Germania 

și Olanda se numără printre cele șase "hotspot-uri" pentru uciderea ilegală a păsărilor din Europa 

de Nord și Centrală și din Caucaz, a apărut un nou raport. 

  

Mai mult de 400.000 de decese pe an din cauza poluării: 9 milioane de oameni pe an se 

estimează că vor muri în lume din cauza poluării și mai mult de 400.000 în UE, potrivit unui nou 

studiu. 
 

 

Scoția "trebuie să facă mai mult" pentru a utiliza bioresurse: Scoția ar putea construi o 

economie circulară mai bună prin creșterea reutilizării a 27 de milioane de tone de produse 

secundare și a deșeurilor pe an, dar trebuie să îmbunătățească mai întâi logistica și să facă față 

cererilor rivale pentru materii prime. 

 

ENERGIE/CLIMĂ 

 

Parlamentul ComEnvi dorește eliminarea biocarburanților pe bază de cultură până în 

2030 și a uleiului de palmier până în 2021: Comitetul pentru Mediu al Parlamentului 

European (ComEnvi) a votat în favoarea eliminării totale a biocombustibililor pe bază de cultură  

 



 
 

până în 2030 și deja începând cu anul 2021 pentru cei realizați din ulei de palmier, încurajând în 

același timp dezvoltarea de biocombustibili mai curați. 

  

 

Deputații europeni adoptă norme mai stricte privind biocombustibilii pe bază de cultură: 
Comitetul pentru mediu al Parlamentului European a solicitat adoptarea unor norme mai stricte 

privind biocombustibilii pe bază de cultură, deoarece și-a adoptat poziția privind tratarea 

biocombustibililor în conformitate cu legea revizuită a UE privind energia din surse regenerabile. 
 

 

Țările din Visegrad îndeamnă Comisia să mențină biocarburanții pe bază de cultură în 

mixul de energie regenerabilă după 2020: Ponderea biocarburanților pe bază de cultură în 

mixul UE de energie regenerabilă după 2020 ar trebui menținut și posibil să crească, țările din 

Grupul Visegrad plus Bulgaria și România au declarat într-o declarație comună. 

  

 
 

 

Bugetul de 2018 din Portugalia include taxa pe cărbune: bugetul din 2018 care este în 

prezent dezbătut de parlamentul portughez va include o taxă pentru a descuraja companiile 

producătoare de energie electrică să utilizeze cărbune ieftin importat ca alternativă la gazele 

naturale.    

 

 

Comisia elaborează reguli privind scutul UE ETS Brexit: Comisia Europeană a prezentat 

marți un proiect de regulament de modificare a normelor pentru a asigura că sistemul UE de 

comercializare a emisiilor este protejat de consecințele neintenționate ale Brexit.    

 

 

Revista britanică a energiei îndeamnă ca rolul guvernului sa fie "simplificat radical": O 

revizuire globală a sistemului energetic al Regatului Unit a concluzionat că guvernul trebuie să-și 

"simplifice radical" rolul pe piață dacă dorește să reducă costurile și să stimuleze inovarea. 
 

 

Italia adaugă un impuls trendului UE de eliminare a cărbunelui: Italia intenționează să 

elimine treptat cărbunele până în 2025 ca parte a unei noi strategii energetice naționale care va fi 

adoptată luna viitoare, a anunțat marți guvernul. 

  

 



 
 

Islanda va scăpa de obiectivul climatic fără credite de emisii: Islanda va trebui să cumpere 

credite de emisii în valoare de aproximativ 3,6 milioane de tone de CO2 pentru a-și îndeplini 

obligațiile care îi revin în temeiul Protocolului de la Kyoto pentru perioada 2013-2020, a spus 

agenția de mediu a țării. 

 

SCHIMBURI/PIAȚĂ 

 

Performanța ridicată a exporturilor agroalimentare din UE continuă: ultimul raport lunar 

privind comerțul arată că exporturile europene de produse agroalimentare rămân puternice pentru 

luna august 2017, mărind în continuare soldul comercial la 2,4 miliarde de euro. Exporturile 

europene de produse agroalimentare au crescut până la 11,5 miliarde de euro în august 2017, cu 

o creștere de 8% față de iulie 2017. Cele mai mari creșteri ale exporturilor lunare au fost din nou 

spre Rusia și SUA, respectiv cu o valoare adăugată de 153 milioane euro și 108 milioane euro 

față de 2016. Pe sectoare, exporturile de vin, vermut și praf de lapte au crescut cel mai mult, 

respectiv cu 130 de milioane de euro suplimentar și cu 123 milioane euro în plus față de anul 

trecut. Importurile de produse agroalimentare din UE au crescut de asemenea cu 4% față de 

aceeași perioadă a anului trecut, rezultând un excedent de 2,4 miliarde euro în balanța comercială 

agroalimentară. Raportul din această lună se concentrează asupra comerțului agroalimentar cu 

Rusia. După o scădere inițială, atât în cazul produselor interzise, cât și al produselor neinterzise, 

exporturile UE de produse nepermise către Rusia au reluat creșterea și au atins 6 299 milioane 

EUR în perioada septembrie 2016 - august 2017, ceea ce reprezintă o creștere a valorii cu 14% 

comparativ cu perioada precedentă. Acest lucru readuce Rusia acum la cea de-a patra cea mai 

mare destinație de export pentru produsele agroalimentare din UE, chiar înainte de Japonia. 

Raportul complet este online (https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-

food-trade_en). 

 

 

UE se alătură UK în discuțiile post-Brexit în cadrul OMC, dat fiind faptul că datele 

reprezintă primul obstacol major: Comisia Europeană s-a alăturat Regatului Unit pentru prima 

oară săptămâna trecută (16-20 octombrie) în cadrul discuțiilor de la Geneva cu alți membri ai 

Organizației Mondiale a Comerțului privind angajamentele britanice și UE în cadrul OMC în 

momentul în care se pregătesc pentru separare (Brexit) în martie 2019. 

  

 

Rusia se confruntă cu opoziția OMC împotriva noii metodologii antidumping a UE: Mai 

mulți membri ai Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) au exprimat critici față de noile 

norme antidumping ale UE, pretinzând că ar acorda blocului prea multă libertate de a impune 

taxe asupra mărfurilor considerate a proveni din piețe denaturate. 

 

 



 

 
 

Comisia Europeană se consultă cu privire la produsele geografice Mercosur și 

mexicanilor georgieni pentru a obține protecția UE: Comisia Europeană solicită comentarii 

cu privire la planurile de recunoaștere a indicațiilor geografice de la Mercosur (Argentina, 

Brazilia, Paraguay și Uruguay) și Mexic în cadrul negocierilor comerciale oferte. Indicațiile 

geografice se dovedesc a fi un punct cheie în ambele seturi de discuții. 

  

 

Comisia publică documente din ultima rundă de negociere cu Mercosur: Raportul Comisiei 

din ultima rundă de negocieri comerciale (http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156336.htm) 

dintre Uniunea Europeană și Mercosur - blocul care include Argentina, Brazilia, Paraguay și 

Uruguay - este acum online. De asemenea, Comisia a pus la dispoziție online propunerea de 

negociere privind punerea în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156339.htm). Ambele publicații sunt parte a 

angajamentului Comisiei față de o politică comercială mai transparentă. Alte propuneri de 

negociere ale UE pentru un acord cu Mercosur sunt disponibile aici 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1644). 

 

 

Deputații europeni au adoptat recomandări privind negocierile comerciale cu Australia și 

Noua Zeelandă. În timp ce ambele rezoluții au fost adoptate joi, au aprobat negocierile, au cerut 

de asemenea restricții asupra agriculturii. Ambele rezoluții au afirmat că "un anumit număr de 

produse agricole sensibile ... ar trebui să beneficieze de un tratament adecvat, de exemplu, prin 

intermediul cotelor tarifare ... și, eventual, excluderea din sfera negocierilor a celor mai sensibile 

sectoare". Rezoluția privind Australia a fost adoptată cu 452 de voturi pentru, 126 de voturi 

împotrivă și 25 de abțineri, iar rezoluția privind Noua Zeelandă a fost adoptată de 440 de voturi 

pentru, 122 de voturi împotrivă și 27 de abțineri. 

 

INSTITUȚII 

 

Parlament  

• Marju LAURISTIN (S & D, EE) a părăsit Parlamentul joi, 26 octombrie, pentru a se întoarce în Estonia, unde va 

lucra la consiliul municipal din Tartu și va preda la Universitatea din Tartu.  

• Ulrike LUNACEK (Greens / EFA, AT), care a fost vicepreședintă a Parlamentului până pe 23 octombrie, își va 

părăsi oficial sediul la 9 noiembrie. 

 



 
 

• După ce au fost aleși deputații în Bundestag, Fabio DE MASI (GUE / NGL), Alexander Graf LAMBSDORFF 

(ALDE), Beatrix von STORCH (EFDD) și Michael THEURER (ALDE) 

 

• Fostul eurodeputat Wolf KLINZ urmează să-l înlocuiască pe Michael THEURER, iar Martin SCHIRDEWAN îl va 

înlocui pe Fabio DE MASI. Fostul deputat european, Nadja HIRSCH (ALDE), va reveni la Bruxelles, în locul lui 

Alexander LAMBSDORFF. 

 

• Heidi HAUTALA (Verzi / ALE, FI) a fost ales vicepreședinte al Parlamentului, înlocuindu-l pe Ulrike 
LUNACEK. Există încă două locuri vacante de vicepreședinți în așteptarea alegerilor, după plecarea lui Alexander 

Graf LAMBSDORFF (ALDE, Germania) și Ildikó GÁLL-PELC (PPE, HU). 

 

• Grupul ALDE: Edita JATULYTE s-a alăturat secretariatului grupului ca ofițer de evenimente noi. 

 

• Richard CORBETT a fost ales noul șef al delegației Muncii din Regatul Unit, înlocuindu-l pe Glenis WILLMOTT, 

care s-a retras la începutul acestei luni. 

 

• Alain LAMASSOURE (PPE, FR) a anunțat că va demisiona în calitate de membru al partidului său național "Les 

Republicans", dar va rămâne membru al PPE. Dl LAMASSOURE a fost, de asemenea, liderul delegației partidului 

în Parlamentul European. Mișcarea sa urmează deciziei partidului de a expulza prim-ministrul francez, Edouard 

Philippe. În declarația sa, LAMASSOURE citează "o cursă dureroasă pentru cel mai conservator drept". 
 

• John PROCTER (ECR, UK) s-a alăturat comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), în 

locul lui Rupert MATTHEWS (ECR, UK), care a părăsit comisia. 

 

Altele 
 
• Spinelli Group: fostul deputat european Andrew DUFF a fost ales în funcția de președinte. 

  

 

 

Fostul membru al Comitetului pentru siguranța alimentară, membru al Parlamentului 

European, devine negociator britanic în Brexit: Fostul membru al Comitetului pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară, Martin Callanan, a fost numit, în calitate de ministru 

pentru ieșirea din UE, unul dintre principalii negociatori Brexit din Marea Britanie. Callanan va 

servi sub David Davis, secretarul de stat pentru ieșirea din UE, negociatorul-șef britanic Brexit, 

în locul lui Joyce Anelay, Baroneasa Anelay de St Johns, care a demisionat. 

 

 

BREXIT 

 
Pe scurt: Potrivit unui articol publicat în ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

premierul britanic Theresa MAY "a cerut ajutor" în timpul unei cină cu președintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude JUNCKER, săptămâna trecută. Articolul a susținut, de asemenea, că 

JUNCKER, descris de doamna May colegilor săi, era "îngrijorat, deznădăjdut și lipsit de somn". 

JUNCKER a respins afirmațiile și a spus că a fost "șocat" de ele. 



 
 

Brexit, secretarul de stat, David DAVIS, a declarat că deputații ar putea să nu voteze asupra 

afacerii finale (http://dmail1.dods.co.uk/c/11hZDoCbwhnXNSgZWDWLBB4YtX)  decât după 

Brexit. Dl Davis a spus că liderii UE ar trebui să decidă cât de repede au vrut să fie procesați, dar 

că o înțelegere ar putea fi făcută la "minutul 59 al celei de-a 11-a ore". Theresa MAY, deși l-a 

lovit pe DAVIS (http://dmail1.dods.co.uk/c/11hZDsBwRI7jiQfK8vw9Xk3Azy)  pentru 

declarațiile sale și a insistat că votul va veni înainte de data retragerii. 

 

Un funcționar public senior HRMC a avertizat deputații în timpul unei dezbateri la comisia de 

conturi publice că un rezultat negativ al tranzacției ar costa "450 de milioane de lire sterline și 

5000 de angajați suplimentari". 

 

Fostul reprezentant al UE, Sir Ivan ROGERS, care a demisionat la începutul anului, a declarat că 

UE nu va oferi Regatului Unit o tranzacție comercială particulară și a susținut că guvernul a fost 

"înșelat" în timpul secvențierii negocierilor, urcând pentru a declanșa articolul 50.  

 

Adresându-se deputaților europeni în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, Președintele 

Consiliului Europei, Donald TUSK, a subliniat importanța unității UE-27, în timp ce el a spus că 

"depinde de deciziile Londra cum vor înceta negocierile", oferind trei opțiuni: se face 

înțelegerea, nu se face, sau se renunță la Brexit. 

 

Proiectul privind retragerea din UE va fi dezbătut în faza comisiei la 14 noiembrie, a fost 

anunțat. Proiectul de lege are o garanție de opt zile, garantată în cea de-a treia etapă, cu data de 

15 noiembrie alocată dezbaterii. 

 

 

Sectoarele agroalimentare din UE și Marea Britanie pierd din cauza "Brexit-ului", spune 

noul studiu al PE: Industria agroalimentară din UE-27 se confruntă cu o scădere de aproape 1% 

din valoarea adăugată anuală, dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără o înțelegere 

comercială, potrivit unui nou studiu realizat pentru Parlamentul European (PE). 

  

 

Pot fi necesare ajutoare specifice UE pentru compensarea șocurilor post-Brexit, spune 

raportul PE: Potrivit raportului Parlamentului European, Comisia Europeană ar trebui să se 

pregătească să introducă plăți directe de ajutor de urgență agricultorilor din UE-27 pentru a 

compensa posibilele consecințe negative ale unui "dur" Brexit în 2019, în conformitate cu la un 

nou studiu al Parlamentului European. 
 

  

Oficialii portului ridică temeri în legătură cu schimbarea neregulată a post-Brexit cu 

canale transversale: Oficialii portului din Dover sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că o 

margine de stâncă "No Deal" Brexit în martie 2019 ar putea perturba fluxul rapid de produse 

alimentare, în special fructele și legumele proaspete perisabile, și florile tăiate. 
 

http://dmail1.dods.co.uk/c/11hZDoCbwhnXNSgZWDWLBB4YtX
http://dmail1.dods.co.uk/c/11hZDsBwRI7jiQfK8vw9Xk3Azy


 
 

Marea Britanie lansează un nou fond de inovare în domeniul tehnologiilor agricole: 
Regatul Unit urmărește să se afle printre liderii mondiali în tehnologia agricolă și automatizare 

după ce a părăsit UE, cu accent puternic pe creșterea productivității și a nivelului bunăstării 

animalelor de fermă, potrivit Secretarului de Stat al Regatului Unit pentru agricultură, Michael 

Gove.    

 

 

Tratamentele de comerț liber cu SUA și alte țări nu vor fi o cale dreaptă - Președintele 

NFU: Ar fi mai ușor pentru Marea Britanie să încheie acorduri de liber schimb cu țări precum 

Australia și Noua Zeelandă și nu cu Statele Unite, care devin din ce în ce mai mult mai 

protecționiști, a spus președintele Asociației Fermierilor Britanici (NFU). 

 

 

DIN EUROPA 
 
Austria: Probabil că următorul cancelar Sebastian KURZ a primit ordinul președintelui austriac de a forma 

un guvern, în urma alegerilor din 15 octombrie. KURZ a purtat deja discuții de coaliție cu Partidul Libertății 

de extremă dreapta care va fi încheiat până duminică 29 octombrie, când se va întâlni cu liderul social-

democrat, Christian KERN și speră să formeze un nou guvern până la Crăciun.  

 

Republica Cehă: Partidul ANO al lui Andrej BABIS a câștigat aproape 30% din voturile privind alegerile 

organizate vineri și sâmbătă. Partidul Democrat Civic și Partidul Piraților, care intră în Parlament pentru 

prima dată, au fost al doilea. Dl BABIS, care urmează să devină noul prim-ministru ceh, va purta discuții de 

coaliție pentru a forma un guvern.  

 

Olanda: noul guvern olandez a fost învestit joi, 26 octombrie, după un blocaj politic de șapte luni. Noul 

cabinet este format din 16 miniștri și 8 secretari de stat, în timp ce patru ministere au doi miniștri. Halbe 

ZIJLSTRA la înlocuit pe Bert KOENDERS în calitate de ministru de externe. Wopke HOEKSTRA a preluat 

Jeroen DIJSSELBLOEM la Ministerul Finanțelor.  

 

Polonia: Premierul Beata Szydło a anunțat că va remanua cabinetul la timp. 

 

 

 

ALTELE 

 

Programul de lucru al Comisiei 2018: Comisia Europeană și-a prezentat planurile de 

finalizare a lucrărilor privind cele zece priorități politice 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en) ale 

președintelui Juncker înainte de sfârșitul mandatului său, precum și o serie de prospective pentru  



 

viitorul Europei. Pentru a asigura accentul pe punerea în aplicare, programul de lucru al Comisiei 

identifică 66 de propuneri prioritare în așteptare prezentate în ultimii doi ani, în care este nevoie 

de o adoptare rapidă de către Parlament și Consiliu; Comisia propune, de asemenea, retragerea a 

15 propuneri în așteptare în cazul în care nu există un acord previzibil sau nu mai îndeplinesc 

scopul sau sunt depășite din punct de vedere tehnic. Programul de lucru propune un număr de 15 

propuneri care rezultă din revizuirea legilor actuale privind capacitatea de reglementare și de 

performanță (REFIT), luând în considerare opiniile platformei REFIT. Aplicarea eficientă și 

punerea în aplicare a legislației UE de către statele membre vor constitui, de asemenea, o 

prioritate, pentru a se asigura că cetățenii și întreprinderile beneficiază de avantajele prevăzute. 

Comisia va abroga trei acte legislative învechite. Citiți Programul de lucru al Comisiei 2018 - 

Documente-cheie (https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-

key-documents_en ) și întrebările și răspunsurile privind Programul de lucru al Comisiei pentru 

2018 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4003_en.htm). 

 

Comisia deschide o investigație aprofundată a sistemului de impozitare britanic pentru 

companiile multinaționale: Comisia Europeană a deschis o analiză aprofundată a unui sistem 

din Regatul Unit care scutește anumite operațiuni ale grupurilor multinaționale de aplicarea 

normelor Regatului Unit care vizează evaziunea fiscală. Acesta va investiga dacă schema 

permite acestor companii multinaționale să plătească mai puțin taxe din Regatul Unit, încălcând 

normele UE privind ajutoarele de stat. Comunicatul de presă este disponibil aici 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_en.htm). 

  

 

Comisia reunește opinii privind modul de impozitare a economiei digitale în mod corect și 

eficient. Citiți consultarea publică (https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-

economy_en) care va contribui la lucrările în curs privind propunerile de impunere digitală 

pentru anul viitor și va dura până la 3 ianuarie 2018. Un comunicat de presă este disponibil aici 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4204_en.htm). 

 

 

Consiliul sprijină pilonul european al drepturilor sociale și este de acord să reformeze 

Directiva privind detașarea lucrătorilor: Un comunicat de presă complet 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4068_en.htm) poate fi găsit online, unde puteți găsi, 

de asemenea, versiuni actualizate ale întrebărilor și răspunsurilor privind directiva privind 

pilonul european al drepturilor sociale (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-

1004_fr.htm )  și Directiva privind detașarea lucrătorilor (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-16-467_en.htm ). 

  

Vizionarii digitali vor câștiga 150.000 € în 2017 Competiția Europeană de Inovare 

Socială(http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_it).  
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_en.htm


 
 

Citiți mai multe despre câștigători și competiție în această 

știre(https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%82%AC200000-digital-visionaries-2017-

european-social-innovation-competition_en). 

  
 

 

 

• 50 de milioane de euro pentru finanțarea construcției unei noi conducte de gaze naturale în România. Citiți 

mai multe aici (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-

europe-juncker-plan_en). 

 

• Italia primește 1,2 miliarde de euro din Fondul de solidaritate al UE 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/) (FSUE) 

 

• Comisia propune 5,4 milioane de euro din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326) pentru foștii lucrători cu amănuntul din Grecia și Finlanda. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
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