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INFORMATII GENERALE 
 
 
Președinția bulgară: Premierul bulgar Boiko BORISSOV s-a adresat sesiunii plenare și 
a discutat cu deputații europeni prioritățile președinției bulgare. Printre problemele 
discutate au fost și Balcanii de Vest și perspectiva lor europeană, protecția mediului, 
viitorul tinerilor europeni, lupta împotriva corupției, statul de drept și bugetul UE. 
BORISSOV a fost puternic criticat de Greens pentru extinderea stațiunii de schi 
Bansko din Bulgaria, insistând însă că lucrările din parc vor avea un impact neglijabil 
asupra naturii. Citiți programul de activități al Președinției 
bulgare(https://eu2018bg.bg/upload/1079/PROGRAMME_BG_PRESIDENCY_EN.pdf ) 
 
 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

Franța și Germania modifică pozițiile privind bugetul PAC: Spre deosebire de 
pozițiile lor tradiționale, coaliția iminentă a guvernului german susține menținerea 
cotei PAC în bugetul UE după 2020, în timp ce Franța încearcă să transfere cheltuielile 
din subvențiile fermierilor către noi priorități, cum ar fi apărare și securitate. 
 
 
Condiționarea în ambii piloni ai PAC se va realiza pe frontul ecologic: 
Condiționalitatea legată de obținerea rezultatelor agro-ecologice va fi caracteristica 
esențială a noului model de furnizare a politicii agricole comune (PAC), potrivit 
comisarului european pentru agricultură Phil Hogan. 
  
 
Parlamentul UE decide raportorul privind viitorul PAC: Herbert DORFMANN 
(PPE, IT) a fost numit raportor pentru viitorul politicii agricole comune. 
 
 
 
Comisia pregătește lansarea strategiei UE privind proteinele în 2018: Direcția 
pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG AGRI) intenționează să organizeze o 
serie de inițiative privind producția europeană de plante proteaginoase pentru a 
pregăti până la sfârșitul anului un plan global de proteine al UE.    

https://eu2018bg.bg/upload/1079/PROGRAMME_BG_PRESIDENCY_EN.pdf


 

 
 
Președintele francez dorește ca franzelele franțuzești în formă de baghetă să fie protejate 
de ONU: Președintele francez, Emmanuel Macron, s-a alăturat solicitărilor pentru ca pâinea 
franțuzească în formă de baghetă să fie protejată printr-o schemă a patrimoniului UNESCO, incluzând 
denumirea și forma acesteia, precum și rețeta sa. 
 
 
 
Aproape jumătate din fermele britanice au înregistrat pierderi în 2016: Cifrele actualizate ale 
DEFRA arată că veniturile agricole din Regatul Unit au scăzut pentru al treilea an la rând la o medie de 
18 800 de lire sterline, în timp ce aproape jumătate din fermele britanice nu au realizat niciun profit 
ultimul an înregistrat. 

SĂNĂTATE 

Legislația generală a UE în domeniul alimentelor funcționează bine, dar cu dificultăți de 
implementare la nivel național: Regulamentul privind legislația alimentară generală din 2002 (GFL 
- 178/2002) este în continuare potrivit pentru 2018, dar ar putea fi necesare câteva modificări pentru 
a depăși diferențele naționale de punere în aplicare și alte nereguli precum cele ale deșeurilor 
alimentare, conform unei revizuiri cuprinzătoare a Comisiei Europene. 
  
 
 

EFSA emite o declarație privind laptele francez pentru bebeluși:  EFSA a declarat că retragerea 
a aproximativ 12 milioane de cutii de lapte praf de lapte de către compania franceză Lactalis va 
"reduce semnificativ" riscul ca mai mulți copii să fie infectați cu Salmonella Agona  
 
 
 
Germania se situează în topul UE pentru protecția animalelor: Germania este statul membru al 
UE care adoptă practicile "cel mai puțin crude" de creștere a animalelor, potrivit unui nou statut al 
bunăstării animalelor, în timp ce Țările de Jos sunt subliniate ca fiind cele mai slabe în acest domeniu. 
  
 
 
Fermierii germani cer sacrificarea mistreților, pe măsură ce temerile ASF cresc: Fermierii 
germani solicită sacrificarea mistreților, în timp ce Asociația Fermierilor din Germania (DBV) a propus 
reducerea cu 70% a populației de mistreți, pentru a reduce șansele de răspândire a febrei aftoase 
africane din țările vecine. 
 
 
 
Primul focar de gripă aviară din 2018 pune Marea Britanie în alertă: Marea Britanie pune în 
aplicare masuri pentru a preveni răspandirea gripei aviare, dupa ce a raportat primul ei focar de boală 
până in această iarnă. 
 
  
 
Guvernele europene au cerut să mandateze listarea sursei de gelatină în produsele 
alimentare: Societatea Universală a Hinduismului a scris către guvernele finlandez, islandez și 
britanic prin care le solicită ca producătorii de produse alimentare să menționeze sursa de gelatină 
folosită în produsele alimentare. 
 
 
 



 
 
Pachetul italian de multi-milione de sprijin pentru citrice: Ministerul italian al agriculturii a 
aprobat un program de ajutor de urgență pentru industria de citrice a țării. 
  
 
Fermierii italieni doresc etichetarea de origine a sucului de portocale: Coldiretti, organizația 
italiană a fermierilor, solicită etichetarea țării de origine (COOL) pe sucul de portocale. Se dorește, de 
asemenea, ca sucurile făcute cu portocale importate să declare originea fructului respectiv. 
 
 
Parlamentarii polonezi elaborează un nou proiect de lege privind alcoolul: Un grup de senatori 
din partidul de guvernământ al Poloniei, Legea și Justiția (PiS), elaborează noi regulamente privind 
etichetarea alcoolului, care vor impune cerințe suplimentare producătorilor locali. În cadrul planului, 
etichetele de alcool trebuie să includă avertismente adresate femeilor însărcinate. 
 
 
Olanda va găzdui un laborator de referință pentru micotoxine din UE: O universitate din 
Olanda va avea  laboratorul de referință al UE (EUL) pentru micotoxine și toxine din plante în legătură 
cu siguranța alimentelor din 1 martie 2018. 

 

INOVARE SI PROTECȚIA PLANTELOR  
 
 
 
SPD din Germania dorește o legislație care să reducă sarea, grăsimea și zahărul în alimente: 
Partidul Social Democrat (SPD) al Germaniei a elaborat planuri pentru o legislație care să reducă 
cantitatea de sare, grăsimi și zahăr din alimentele procesate. 
  
 
 
Regizorii britanici propun o nouă abordare a etichetei integrale: Cercetătorii de la o 
universitate din Marea Britanie au dezvoltat un sistem pe care ei  spun că îi vor ajuta pe consumatori 
să identifice alimentele sănătoase din cereale integrale. 

 

 
Curtea Europeană de Justiție abordează chestiuni generale cu privire la reglementarea 
OMG-urilor în UE: Dispersarea mutagenă din așa-numita directivă OMG privind organismele 
modificate genetic rămâne valabilă, dar organismele obținute prin această tehnică de reproducere pot 
fi clasificate ca OMG-uri dacă îndeplinesc criteriile stabilite în legislația însăși, a spus avocatul general 
al Curții Europene de Justiție (CEJ). 
  
 
Planurile UE pentru îndrumare juridică privind "noi" OMG-uri: Comisia Europeană a pus în 
aplicare planuri de gheață pentru a emite orientări juridice cu privire la faptul dacă produsele de noi 
tehnici de reproducere a plantelor ar trebui să fie reglementate ca organisme modificate genetic. 
 
 
Parlamentul European creează un comitet special pentru evaluarea aprobărilor UE privind 
pesticidele: Conferința președinților a susținut înființarea unei noi comisii speciale care va evalua 
procedura de autorizare a pesticidelor în UE; eșecuri potențiale în modul în care substanțele sunt 
evaluate și aprobate științific; rolul Comisiei Europene în reînnoirea licenței de glifosat; posibilele 
conflicte de interese în procedura de aprobare; precum și rolul agențiilor UE și dacă acestea sunt 
suficient de echipate și finanțate pentru a-și îndeplini obligațiile. Propunerea va fi votată în sesiunea 
plenară din februarie. 
  



 
 

 
 
Utilizarea de către EFSA a unor studii din industrie au fost chestionate în cadrul programului 
Fitness Check: Utilizarea controversată a studiilor din industrie în evaluarea riscurilor pentru 
produsele reglementate, cum ar fi organismele modificate genetic (GMO) și aditivii, este 
controversată, însă cerută din punct de vedere juridic de către Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) revizuirea de către Fitness Commission a Regulamentului general privind 
dreptul alimentar al agenției (GFL - 178/2002). 
 
 
Reforma legislației europene privind brevetele, necesară pentru a servi societății în general: 
Oficiul European de Brevete (EPO) ar trebui reformat pentru a fi transparent și responsabil în fața 
întregii societăți, așa cum se așteaptă de la un organism public în secolul XXI, a afirmat o coaliție de 
ONG-urilor. 

 

MEDIU 
 
Noi măsuri pentru a ajuta statele membre să respecte legile privind mediul: Comisia 
Europeană a adoptat un plan de acțiune (http://ec.europa.eu/enviro nment/pdf/19_01_2018_ 
news_en.pdf ) pentru asigurarea conformității, care reprezintă un set de măsuri specifice pentru a 
ajuta statele membre să promoveze, să monitorizeze și să impună respectarea normelor UE de mediu 
care împiedică poluarea sau daunele aduse mediului. 

 
Miniștrii convocați la summitul UE privind calitatea aerului: Comisia Europeană va găzdui un summit 
privind calitatea aerului la 30 ianuarie, într-o ultimă încercare de a convinge nouă state membre să ia 
măsuri mai viguroase pentru reducerea poluării. Cele 9 state membre, respectiv Republica Cehă, 
Germania, Spania, Franța, Italia, Ungaria, România, Slovacia și Regatul Unit, se confruntă cu 
proceduri privind încălcarea dreptului comunitar pentru depășirea limitelor convenite privind poluarea 
atmosferică. Reuniunea oferă statelor membre posibilitatea de a demonstra că vor fi luate măsuri 
suplimentare adecvate pentru a remedia fără întârziere situația actuală și pentru a respecta legislația 
europeană. 

Strategia UE privind materialele plastice: Comisia Europeană și-a dezvăluit strategia privind 
materialele plastice. Acesta stabilește un obiectiv ambițios - până în 2030, toate ambalajele plastice 
plasate pe piața UE ar trebui să fie reutilizabile sau reciclabile într-un mod rentabil. Se spune că mai 
mult de jumătate din deșeurile din materiale plastice, în general, ar trebui să fie reciclabile până în 
2030 (astăzi este mai mică de 30%). Toate elementele strategiei sunt disponibile la următoarele 
linkuri: comunicat de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm ), întrebări și 
răspunsuri(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm ) și fișe informative 
(https://ec.europa.eu/commission/publications/documents-strategy-plastics-circular-economy_en ). 
 
 
Cum avansează UE spre economia circulară? O economie circulară urmărește menținerea valorii 
produselor, a materialelor și a resurselor cât mai mult posibil și reducerea la minim a producerii de 
deșeuri. Comisia Europeană publică astăzi o comunicare privind cadrul de monitorizare a economiei 
circulare și un document de lucru al serviciilor Comisiei. Pentru a susține această inițiativă, Eurostat, 
biroul de statistică al Uniunii Europene, lansează o nouă secțiune dedicată economiei circulare 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy ), care raportează toți indicatorii din cadrul de 
monitorizare actualizați cu cele mai recente date, precum și instrumente de vizualizare. Citiți mai 
multe aici(http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases ). 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enviro%20nment/pdf/19_01_2018_%20news_en.pdf
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Date noi relevă faptul că UE se bazează pe materiale noi: Cifrele Eurostat arată că, în 2014, 
materialele secundare reprezentau doar 11,4% din utilizarea totală a materialelor în UE, iar materiile 
prime reciclate au făcut o contribuție "neglijabilă" la cerere. 
  
 
Strategia UE privind materialele plastice se concentrează asupra procesului de reciclare: 
Comisia Europeană a stabilit planuri de creștere a gradului de reciclare a ambalajelor într-o "strategie 
de plastic" care a solicitat, de asemenea, facilități sporite de reciclare și un sistem standardizat de 
gestionare a deșeurilor. 
 
 
Siguranța vine înainte de reciclabilitate cu ambalajele alimentare, spune FoodDrinkEurope. 
Asociația industriei din UE FoodDrinkEurope clarifică faptul că siguranța, calitatea și prevenirea 
deșeurilor alimentare reprezintă prioritățile pentru ambalarea produselor alimentare și a băuturilor 
într-un comentariu asupra Strategiei Comisiei pentru materiale plastice într-o economie circulară. 
  
 
Bruxelles solicită ECHA să elaboreze interzicerea microplastelor: Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice începe să elaboreze o propunere de restricționare care să vizeze reducerea poluării 
cauzate de microplastice și oxoplastice, cu toate că o interdicție nu va intra în vigoare ani de zile. 
 
 
Agenția portugheză "manipuleaza " cifrele de reciclare: Agenția de mediu din Portugalia a 
acuzat agenția de mediu din Portugalia de umflarea ratei de reciclare a țării pentru anul 2016 prin 
includerea incorectă a aproximativ 270.000 de tone de deșeuri care s-au dus la depozitele de deșeuri. 
 
 
Legislația vizată va aborda eliminarea de azot din ferme: Parlamentul danez a votat 
introducerea unui regulament vizat destinat reducerii scurgerii de azot din ferme în apele subterane și 
în zonele de coastă. 
  
 
Deputații europeni solicită o acțiune mai acerbă la nivel mondial asupra gunoiului marin: 
Deputații europeni au solicitat Comisiei Europene și statelor membre să facă mai multe acțiuni mai 
dure cu privire la poluarea marină, votând printr-o rezoluție o guvernare globală mai bună. 

 

CLIMĂ/ENERGIE 

Parlamentul European votează pentru ameliorarea materiilor de energie regenerabilă a UE: 
Deputații europeni au sprijinit propunerea Comisiei ITRE de a stabili un obiectiv obligatoriu privind 
eficiența energetică de cel puțin 35% până în 2030, mai mare cu 30% propus de Comisia Europeană. 
Camera a aprobat, de asemenea, un raport separat al Comitetului de stabilire a unui obiectiv 
obligatoriu de 35% pentru energia regenerabilă a consumului de energie în UE în 2030. De asemenea, 
deputații europeni au votat în favoarea stabilirii unor ținte naționale, de la care statele membre să li se 
permită să devieze maxim 10% în anumite condiții. Deputații europeni pot începe imediat negocierile 
cu Consiliul cu privire la ambele dosare. 

 
Industria biocombustibililor este de accord cu votul RED al Parlamentului European: Decizia 
Parlamentului European de a limita contribuția biocombustibililor pe bază de cultură la nivelurile de 
consum din 2017 în fiecare stat membru a fost acordată cu prudență industriei biocombustibililor.  



 

Decizia menține un plafon de 7% pentru biocarburanții pe bază de cultură după 2020. De asemenea, 
deputații europeni au decis să pună capăt utilizării uleiului de palmier în producția de biomotorină.    

Rezultatul votului în plen al SCE recunoaște rolul pădurilor în combaterea schimbărilor climatice: 
Deputații europeni au recunoscut contribuția biocarburanților avansați și au optat pentru o abordare 
bazată pe "risc" în ceea ce privește sustenabilitatea biomasei. Cu toate acestea, principiul utilizării în 
cascadă este în continuare luat în considerare. 

 
Guvernele UE aprobă acordul provizoriu al ESR: Ambasadorii UE au sprijinit acordul provizoriu încheiat 
între președinția estonă și Parlamentul European în decembrie 2017 cu privire la Regulamentul despre 
partajarea eforturilor. 

 

COMERȚ/PIAȚĂ 

Discuțiile despre Mercosur confirmate : Următoarele negocieri comerciale la nivel înalt ale UE cu 
gruparea sud-americană Mercosur vor fi pe 30 ianuarie la Bruxelles. Miniștrii din cele patru țări 
Mercosur - Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay - se vor întâlni cu comisarul european pentru 
comerț, Cecilia Malmström, "pentru ultima etapă a negocierilor pentru o înțelegere comercială". Se 
așteaptă ca UE să facă o nouă ofertă pentru carnea de vită și etanol, care este mai mare decât cota 
anuală a tarifului de 70.000 tone de carne de vită și 600.000 de tone de etanol oferite în luna 
octombrie. 
 
 
 
Părțile interesate au fost invitate să sugereze domenii pentru o cooperare viitoare în cadrul 
acordului comercial UE-Canada: Comisia a lansat oficial o cerere de propuneri pentru identificarea 
sectoarelor și a problemelor în care există un mare interes pentru cooperarea în domeniul 
reglementării cu Canada. Ca parte a acordului încheiat anul trecut, UE și Canada au convenit să 
înființeze un Forum de cooperare în domeniul reglementării. Scopul acestui forum este de a coopera 
pe domenii de interes reciproc, care, la rândul său, pot contribui la o alimentație mai sigură și la o mai 
bună protecție a mediului. Scopul acesteia este, de asemenea, să evite diferențele de reglementare 
inutile, să reducă povara administrativă și să facă ca  comerțul între cele două țări să funcționeze mai 
bine. Cooperarea în cadrul forumului este întotdeauna voluntară și nu limitează în niciun fel 
capacitatea UE sau a Canadei de a-și reglementa în numele cetățenilor lor, după cum consideră de 
cuviință. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press /index.cfm 
?id=1781 ) TRADE. Termenul de depunere este 16 februarie 2018. 

 

UE lansează o ofensivă pentru promovarea sectorului ovinelor din UE: Comisia Europeană a 
lansat o cerere de propuneri pentru promovarea acreditării de mediu a producției de carne de ovine și 
caprine din UE - o mișcare menită să contribuie la prevenirea scăderii în continuare a consumului. 
  
 
 
UE modifică statutul de produs din carne de vită la cererea Spaniei: UE și-a modificat lista 
produselor alimentare protejate prin adăugarea unui produs din carne de vită spaniolă, anulând în 
același timp un articol similar cu un nume ușor diferit. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press%20/index.cfm%20?id=1781
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press%20/index.cfm%20?id=1781


 

 
 
Curtea Europeană se pronunță în favoarea Starbucks în litigiul privind marca comercială: 
Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a constatat în favoarea lanțului american de cafea Starbucks într-o 
dispută cu o femeie belgiană care dorea să depună mărca "Coffee Rocks". 
  
 

INSTITUȚII 

COMISIA 

 
Grupul de experți la nivel înalt privind știrile falsificate: Comisia Europeană și-a planificat 
întâlnirile în noul Grup de Experți la Nivel Înalt privind știrile false și dezinformarea online. Profesorul 
dr. Madeleine DE COCK BUNING a fost numit în funcția de președinte al Grupului. 
 
 
 
Grupul operativ privind Subsidiaritatea și Proporționalitatea și "A face mai puțin, într-un 
mod mai eficient": Președintele JUNCKER a făcut șase numiri în cadrul Grupului operativ privind 
Subsidiaritatea, Proporționalitatea și "A face mai puțin, într-un mod mai eficient". Grupul operativ va 
lucra sub prim-vicepreședintele Frans TIMMERMANS și va elabora un raport pentru președintele 
JUNCKER până în iulie. Un comunicat de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
341_en.htm ) complet poate fi găsit online. 
 
 
 
PARLAMENT 
 
• Deputatul Viorica DĂNCILĂ (S&D,RO) își părăsește locul pentru a deveni prim-ministru al României 
în urma demisiei lui Mihai TUDOSE. DĂNCILĂ este deputat în Parlamentul European din 2009 și este 
vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI). 
• Tatjana ŽDANOKA (Greens/EFA, LV) a anunțat intenția de a se retrage din  funcția de deputat 
european în martie, pentru a se concentra asupra campaniei partidului său pentru viitoarele alegeri 
generale din octombrie. Miroslav MITROFANOVS urmează să o înlocuiască la Bruxelles. 
• Deputatul Josu JUARISTI ABAUNZ (GUE / NGL, ES) a anunțat că va demisiona  din  calitatea de 
deputat în Parlamentul European la 28 februarie. 
• Deputatul Róża THUN (PLP, PL) a înaintat acțiunea în justiție împotriva vicepreședintelui Ryszard 
CZARNECKI, după ce ar fi numit-o "szmalcownik", un termen care denota oameni care au șantajat 
evreii care se ascundeau de naziști sau îi informau despre forțele de ocupație aflate sub ocupație 
germană în Polonia în timpul celui de al doilea război mondial. CZARNECKI se confruntă, de 
asemenea, cu solicitările de a fi destituit din  rolul său de vicepreședinție în Parlament. Cu toate 
acestea, decizia conferinței președinților a fost amânată până la 1 februarie. 
• Deputatul european Terry REITNKE (Greens / EFA, DE) și-a exprimat interesul pentru desfășurarea 
alegerilor europene de anul viitor. 
• Deputatul european Bill ETHERIDGE (EFDD, UK) a demisionat din funcția de membru al echipei de 
purtători de cuvânt al liderului UKIP, Henry BOLTON. Deputatul european a solicitat, de asemenea, 
membrilor partidului să facă o petiție comitetului executiv național pentru îndepărtarea lui BOLTON. 
• Membru în Parlamentul European Svetoslav Hristov MALINOV (PPE, BU) a părăsit comisia pentru 
industrie, cercetare și energie (ITRE) și s-a alăturat Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
(ECON) ca înlocuitor. 
• Deputatul european, Fulvio MARTUSCIELLO (PPE, IT), s-a alăturat comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie (ITRE) în calitate de înlocuitor. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-341_en.htm


 

 

ALTELE 
 
• Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE): Ladislav MIKO, fost director adjunct al DG SANTE, a 
devinit  șeful reprezentării Comisiei Europene în Bratislava, Slovacia. El îl înlocuiește pe Dušan 
CHRENEK, care pleacă din funcție. 
• Asociația europeană a cerealelor, semințelor oleaginoase, a hranei pentru animale, a uleiului de 
măsline, a uleiurilor și a grăsimilor și comerțul cu agrocomunicații în UE (COCERAL): Liana 
AXIOTIADES a fost numită noul secretar general. Ea o va succeda pe Teresa BABUSCIO, care va 
continua ca interimar în rolul său până pe 21 februarie. 
• Federația Internațională pentru Dairy (IDF): Caroline EMOND va deveni noul director general, 
începând cu data de 12 februarie. Ea va prelua locul de la Nico VAN BELZEN. 

 

BREXIT 

Noutăți: Vorbind în Parlamentul European, atât președintele Consiliului European, Donald TUSK, cât și 
omologul său, Jean-Claude JUNCKER, au declarat că "ușa rămâne deschisă" pentru ca  Marea Britanie 
să rămână în UE. Comentariile lor vin după ce parlamentarul UKIP, Nigel FARAGE, a recunoscut recent 
că un al doilea referendum ar putea fi necesar pentru a rezolva problema "o dată pentru totdeauna". 
Totuși, el și-a schimbat atitudinea și a spus că nu mai sprijină ideea. Președintele Parlamentului 
European, Antonio TAJANI, a devenit ultimul șef al UE care a susținut că "dacă Marea Britanie dorește 
să-și schimbe poziția pe Brexit, suntem mulțumiți de asta". 
Grupul ECR al Parlamentului European și deputatul în Parlamentul European, Syed KAMALL, au 
declarat Parlamentului European că alegătorii urmăresc să vadă dacă politicienii sunt capabili să pună  
interesele  oamenilor în fața  intereselor lor. 
 
În această săptămână, a avut loc o reuniune la nivel înalt la Reprezentanța Permanentă a Regatului 
Unit la UE. Hermione GOUGH a fost numită noul director pentru parteneriatul UK-UE, înlocuindu-l pe 
Simon CASE. Înainte de numirea sa, a fost consilier ministru la Ambasada Britanică la Paris. 
 
În mai multe știri despre întâlniri, deputatul Jacob REES-MOGG a fost ales în funcția de președinte al 
unui Grup European de Cercetare al parlamentarilor conservatori eurosceptici. 
 
Premierul britanic, Theresa MAY, va prezenta în februarie un discurs privind politica Brexit a 
guvernului, potrivit rapoartelor.  

Între timp, într-o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron, pe data de 18 ianuarie, Boris 
JOHNSON a sugerat un nou pod de 22 de mile care se întinde pe canal, la care președintele francez a 
răspuns: "Sunt de acord. Putem pune în aplicare”. 

Într-o altă parte, Brexit ar costa Scoția 12,7 miliarde de lire sterline pe an, potrivit unei noi analize 
realizate de Partidul Național Scoțian (SNP). Theresa MAY a răspuns la raport, spunând că Marea 
Britanie este mult mai importantă decât UE pentru economia scoțiană. 

 

 

 



 

DIN EUROPA 

Republica Cehă: Guvernul minoritar al lui Andrej BABIS a pierdut un vot de încredere la 1 ianuarie, 
pe fondul abuzării fondurilor UE de către BABIS și a demisionat. 
 
 
România: Primul ministru Mihai TUDOSE și-a prezentat demisia luni, 15 ianuarie. Actualul ministru al 
apărării, Mihai FIFOR, a preluat funcția de premier interimar. La 17 ianuarie, președintele Klaus 
IOHANNIS a desemnt-o pe eurodeputatul socialist Viorica DĂNCILĂ ca premier. 
 

ALTELE 

Parlamentul European votează pentru interzicerea pescuitului electric: Deputații europeni au 
votat să interzică pescuitul electric, o metodă care utilizează curent electric pentru a scoate peștele din 
fundul mării  în plasă. Metoda a fost condamnată ca fiind distructivă pentru viața marină și o 
amenințare la adresa operațiunilor de pescuit la scară mică. 
  
 
Investițiile UE: Planul Juncker și politica de coeziune vor sprijini construirea unei centrale 
termoelectrice combinate în Vilnius, proiectată să producă electricitate și căldură din biomasă și 
deșeuri municipale. Peste 139 milioane de euro din Fondul de coeziune (https://ec.europa.eu/ 
commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ) sunt 
acum investite în instalație, în plus față de un împrumut al Băncii Europene de Investiții (BEI) 
(http://www.eib.org/ ) în valoare de 190 milioane EUR, susținut de Fondul european pentru investiții 
strategice (EFSI), inima Planului de investiții pentru Europa (https://ec.europa.eu/commission/ 
priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ), semnat în 
decembrie 2016. 

 
Comisia va acorda o mai mare flexibilitate în ceea ce privește cotele TVA: Aceste propuneri reprezintă 
etapele finale ale revizuirii de către Comisie a normelor privind TVA(http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-4946_en.htm ), prin crearea unui spațiu unic de TVA în UE pentru reducerea drastică a 
fraudei în valoare de 50 de miliarde de euro, sprijinirea afacerilor și asigurarea veniturilor 
guvernamentale. Un comunicat de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-185_en.htm ) 
complet, MEMO(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-186_en.htm ) și fișe informative (cu 
privire la rate (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/18012 017_factshee 
t_vat_rates.pdf ) și IMM-uri (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/ files/180120 
18_factsheet_vat_smes.pdf ) pot fi găsite online. 
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