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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 
 

Componenta agricolă Omnibus urmează să fie 

adoptată până la începutul anului 2018:  

Cu toate acestea, pachetul Omnibus este împărțit în mai multe domenii, iar factorii de 

decizie politică ar trebui să aștepte, până la încheierea altor negocieri de politică. Cu toate 

acestea, diplomații au convenit să împartă secțiunea agricolă Omnibus într-o legislație 

separată, pentru a accelera implementarea. Raportorul principal pentru Parlament, 

deputatul european german Albert Dess, a declarat că împărțirea componentei agricole a 

Regulamentului Omnibus este o "realizare majoră" care îl apropie de intrarea în vigoare 

până în luna ianuarie a anului viitor. 

 

Parlamentul European lansează o strategie UE de 

promovare a culturilor proteice: Parlamentul European inițiază o strategie 

a UE privind proteinele pentru a încuraja producția de proteaginoase în UE și a reduce 

dependența importurilor de hrană pentru animale. 

  

 

Inițiativa lanțului de aprovizionare numește președinte 

independent: Avocatul Inițiativei lanțului de aprovizionare (SCI), Michael Hutchings, 

a fost numit nou președinte independent, la 8 noiembrie, însă mișcarea nu este suficientă 

pentru a aduce la bord  organizațiile de fermieri. 

 

Rezultatele Platformei pentru deșeuri alimentare: Liniile 

directoare ale UE privind donarea de alimente au fost adoptate ca rezultat al cooperării 

între membrii platformei. Acest lucru va ușura donarea de alimente perfect comestibile, 

care altfel ar fi fost deșeuri. Discuțiile avansate cu privire la cuantificarea deșeurilor 

alimentare, precum și introducerea de noi instrumente digitale pentru a facilita schimbul 

de informații și cele mai bune practici sunt, de asemenea, printre realizările platformei. 

Platforma va examina liniile directoare privind utilizarea produselor alimentare vechi și 

eforturile de o mai bună înțelegere a marcării datelor. Citește mai mult: Platforma UE 

privind pierderile de alimente și deșeurile alimentare (FLW)  

(https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en)  

  

 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en


 
 

Legislația generală a UE privind produsele alimentare a eșuat în ceea 

ce privește deșeurile alimentare: O revizuire a controlului de fitness a Regulamentului UE 

privind legislația alimentară generală (178/2002) a arătat o eșuare clară în ceea ce privește aspectele legate 

de sustenabilitate, în special deșeurile alimentare, a declarat Sabine Juelicher, Director al Unității de Inovare 

în cadrul Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE). 

 

 

SĂNĂTATE 

 
Statele membre ale UE propun modificări legislative pentru a aborda 

"alimentele de înaltă calitate": Modificarea legislației privind ambalarea și stabilirea unui nou 

cod de conduită reprezintă două modalități prin care Comisia Europeană poate aborda chestiunea așa-

numitelor alimente cu dublă calitate în UE, la statele membre la reuniunea Consiliului Agriculturii de 

săptămâna trecută de la Bruxelles. 

 

 

Comisia nu dorește să reglementeze mai multe materiale care vin în 

contact cu alimentele: Un oficial de rang superior a arătat că Comisia nu dorește să adopte o 

legislație pentru cele 13 tipuri de materiale care intră în contact cu alimente (FCM) care nu fac obiectul 

măsurilor specifice ale UE, în ciuda cererii Parlamentului European, al industriei sau al grupurilor de 

consumatori. 

  

 

UE a fost somată să permită denumirile probiotice "generice și 
semnificative": Producătorii europeni de alimente și băuturi probiotice solicită legiuitorilor UE să 

găsească o modalitate de a le permite să folosească o dennumire  generică care "exprimă în mod 

semnificativ" natura produselor lor și poate să fie recunoscută și utilizată la nivel mondial. 

 

 

Asigurarea bunăstării animalelor, a doua Platformă a UE întâmpină 

rezultatele: 75 de părți interesate care lucrează în vederea atingerii a trei obiective principale: o mai 

bună aplicare a normelor UE privind bunăstarea animalelor, dezvoltarea de angajamente voluntare ale 

membrilor săi și promovarea standardelor UE privind bunăstarea animalelor la nivel global. Comisia va 

stabili un subgrup privind transportul animalelor, cu un accent special pe îmbunătățirea aplicării în acest 

domeniu - o prioritate-cheie a Comisiei Europene în domeniul bunăstării animalelor. În plus, va fi discutată 

tema "cailor nedoriți" (abandonată din cauza costurilor de viață ridicate, sfârșitul carierei cailor de sport, 

probleme de comportament etc.) pentru a explora contribuțiile posibile și inițiativele voluntare ale 

membrilor. În cele din urmă, sesiunea dedicată schimbului de informații se va concentra pe rețeaua EFSA 

(Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind rețeaua de sănătate și bunăstare a animalelor 

și pe proiectul pilot privind ghidurile de transport pentru animale. Citește mai mult: Platforma UE privind 

bunăstarea animalelor (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare_en). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Germania solicită o cooperare mai strânsă cu autoritățile de siguranță 

alimentară ai vecinilor UE: Evaluatorul de risc al statului, a publicat informații privind structura 

autorităților alimentare din zece dintre vecinii apropiați ai UE, inclusiv Tunisia și Ucraina, pentru a îmbunătăți 

gestionarea problemelor legate de siguranța alimentară internațională. 

  

 

Belgia schimbă limitele vitaminelor și mineralelor, deoarece legile UE 

încă lipsesc: Belgia este ultimul stat membru care trece la limitele naționale pentru vitamine și 

minerale în alimentele fortificate, arătând încă o dată lipsa flagrantă a nivelurilor armonizate ale UE. 

 

INOVARE/PROTECȚIA 

CULTURILOR 

 

Reaprobarea glifosatului a eșuat din nou: Statele membre nu au ajuns la un 

acord cu privire la propunerea 

(https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_glyphosate_commission_proposal_revision

2_20171025.pdf ) Comisiei Europene de a reînnoi licența pentru glifosat de erbicid timp de cinci ani. 14 țări 

au aprobat planul Comisiei, nouă au votat împotrivă și cinci s-au abținut, scăzând din cele 16 țări și 65% din 

populația regiunii necesare pentru a ajunge la o majoritate calificată. Țările care au jucat greu au fost 

Franța, Italia, Austria și Belgia, în timp ce Germania și Polonia s-au abținut. Aceasta obligă executivul UE să 

înainteze propunerea comisiei de apel până la sfârșitul lunii. În cazul în care acest lucru nu reușește, decizia 

privind ginfosatul va intra în mâinile președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker. Mai multe informații 

despre glifosat sunt disponibile online (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en  ). 

 

Agricultura de conservare va suferi dacă glifosatul nu este reautorizat: 
Agricultura favorabilă climei va suferi în anii următori dacă glifosatul nu este reautorizat în UE.  

 

Implementarea unei aplicări durabile a directivei privind pesticidele în 

UE: Statele membre ale UE ar trebui să-și intensifice eforturile pentru punerea în aplicare mai riguroasă a 

Directivei privind utilizarea pesticidelor durabile (http://eur-lex.europa.eu/legal 

content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009L0128-20091125), întrucât planurile naționale se desfășoară inegal în 

întreaga UE. 

 

 

Noua strategie daneză de limitare a efectelor nocive ale pesticidelor: 

Guvernul danez s-a angajat să reducă încărcătura pesticidelor asupra oamenilor și a naturii prin controale 

mai stricte, mai multe informații și o mai bună monitorizare, în cadrul unei strategii de cinci ani, lansată în 

această săptămână. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_glyphosate_commission_proposal_revision2_20171025.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_glyphosate_commission_proposal_revision2_20171025.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en
http://eur-lex.europa.eu/legal%20content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009L0128-20091125
http://eur-lex.europa.eu/legal%20content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009L0128-20091125


  
 

Comisia revizuiește utilizarea datelor EFSA: Comisia revizuiește dispozițiile referitoare 

la dovezile științifice pe care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) le utilizează pentru 

evaluarea riscurilor, plus dacă aceste studii ar trebui să fie publice, în urma criticilor conform cărora agenția 

își desfășoară activitatea în spatele ușilor închise pe datele din industrie. 

  

SEE: Documentarul scurt al EFSA privind amenințarea cu bacterii ale plantelor (Xylella fastidiosa) 

(https://www.youtube.com/watch?v=BrDGAzQ3YS8&feature=youtu.be&utm_source=POLITICO.EU&utm_ca

mpaign=94298ed0d0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-

94298ed0d0-189767733  ). 

 

 

 

 

MEDIU/ENERGIE/CLIMĂ 
 
 

UE a redus emisiile de CO2 cu 23% - în timp ce economia a crescut cu 

53%: Raportul (https://ec.europa.eu/clima/news/eu-cut-emissions-23-1990-2016-while-economy-grew-

53_en ) "La doi ani după Paris - Progresele înregistrate în îndeplinirea angajamentelor climatice ale UE" 

arată că, deși creșterea economică a crescut recent, UE rămâne fermă în direcția îndeplinirii obiectivului său 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2020. Emisiile de gaze cu efect de seră în Uniunea 

Europeană au scăzut cu 23% între 1990 și 2016, în timp ce economia a crescut cu 53% în aceeași perioadă. 

Mai multe informații sunt disponibile aici (https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en ). 

 

  

UE urmărește progresul Bonn cu privire la reducerea emisiilor de 

dioxid de carbon: Negociatorii UE sunt dornici să facă progrese la Conferința ONU privind clima, 

organizată la Conferința ONU (https://cop23.com.fj/ ) privind schimbările climatice de la Bonn, privind 

regulile Acordului de la Paris, astfel încât toți emițătorii majori să poată demonstra cum ar fi reducerea 

emisiilor atunci când acordul privind clima este pus în aplicare. 

 

 

Datele GHG de vârf sugerează că obiectivele de la Paris vor fi pierdute: 

Numărul de țări care au atins emisiile maxime de GHG este în creștere, conform unui nou studiu, dar la o 

rată și un nivel insuficient pentru a atinge obiectivele de temperatură ale Acordului de la Paris. Acest lucru a 

determinat emițătorii majori, inclusiv UE, să fie de acord până în 2020 cu privire la modul în care vor 

aprofunda angajamentele actuale de reducere a emisiilor de GES prin acordul de la Paris. 

 

 

Europa are doar nouă ani pentru a pune capăt utilizării combustibililor 

fosili: Țările UE au la dispoziție doar nouă ani de la arderea combustibililor fosili la rata actuală, dacă ar 

împiedica temperaturile globale să crească peste 2°C, potrivit unei noi analize. De asemenea, omul de 

afaceri miliardar Michael Bloomberg a anunțat o inițiativă de 50 de milioane de dolari pentru a îndepărta 

lumea de utilizarea cărbunelui. 

  

 

Aproape toate clădirile UE au nevoie de o modernizare a energiei: Potrivit 

unui think-tank, mai puțin de 3% din clădirile din Europa ar putea beneficia de un rating "A" în cadrul 

Sistemului de Certificare a Performanței Energetice (EPC). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrDGAzQ3YS8&feature=youtu.be&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=94298ed0d0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-94298ed0d0-189767733
https://www.youtube.com/watch?v=BrDGAzQ3YS8&feature=youtu.be&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=94298ed0d0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-94298ed0d0-189767733
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https://cop23.com.fj/


 
 

Acordul de referință privind sistemul UE de comercializare a 

certificatelor de emisii: Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu de 

revizuire a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) pentru perioada ulterioară 

anului 2020. Această revizuire va contribui la stabilirea unei părți semnificative a UE a angajamentului său 

conform Acordului de la Paris de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030. 

Unele centrale electrice pe bază de cărbune vor fi eligibile pentru un sprijin continuu în cadrul unui acord 

între deputații europeni și delegații guvernamentali privind reformele emisiilor UE privind sistem de 

tranzacționare. Puteți găsi declarația completă online (http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-

17-4501_en.htm ). 

 

Parisul va fi 100% alimentat de la surse regenerabile până în 2050: 

Orașul Paris își propune să reducă amprenta de carbon cu 80% și să fie alimentat 100% din surse 

regenerabile până în 2050. Obiectivele au fost stabilite ca parte a unui plan privind clima lansat săptămâna 

trecută. 

 

 

 

COMERȚUL/PIAȚA 

 
UE își menține sprijinul, cu excepția cazului în care alți membri ai OMC 

convin să reducă și sprijinul național: UE nu își va reduce cheltuielile pentru politica 

agricolă în ceea ce privește măsurile de neglijare a comerțului cu amănuntul la cea de-a 11-a Conferință 

Ministerială a OMC de la Buenos Aires, "în afara cazului în care alte țări convin să facă același lucru", potrivit 

directorului departamentului Agriculturii al Comisiei Europene. 

 

 

Statele membre sunt îngrijorate de discuțiile OMC privind reforma 
PAC: Treisprezece miniștrii ai agriculturii au avertizat Comisia Europeană că eforturile sale de a reforma 

subvențiile agricole la Organizația Mondială a Comerțului ar putea împiedica reforma politicii agricole 

comune. În iulie, UE și Brazilia au prezentat o reformă care vizează eliminarea celor mai multe aspecte ale 

subvențiilor agricole care denaturează piața. Acest lucru nu ar afecta subvențiile directe, ci mai degrabă 

politici precum alocarea de numerar pentru a stabiliza piețele aflate în criză. Austria, Franța, Grecia, 

Ungaria, Irlanda, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Spania au transmis o lucrare prin care 

cere Bruxelles-ului să nu semneze nimic care ar împiedica viitoarele discuții ale PAC. "Nu vor fi luate 

angajamente care ar necesita modificări ale actualei PAC sau ar putea preîntâmpina discuțiile interne privind 

PAC post-2020, lăsând astfel posibilă utilizarea oricărui instrument de sprijin intern", se arată în ziar. 

Miniștrii agriculturii ciprioți și croați și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru documentul de la 

reuniunea de luni a miniștrilor, potrivit unui prezent oficial. 

 

 

Membrii OMC se împart cu privire la propunerea UE privind 

transparența: Membrii Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) continuă să se supună unei 

propuneri a Uniunii Europene (UE) de a spori transparența reglementării și a reduce obstacolele pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4501_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4501_en.htm


 
 

Raportul UE arată beneficii tangibile din acordurile comerciale ale UE: 
Raportul arată că creșterile exporturilor observate pentru acordurile negociate în trecut s-au ridicat la 416% 

pentru Mexic, 170% pentru Chile și aproximativ 60% pentru Coreea de Sud și Serbia. Sectorul agricol și cel 

al automobilelor pare să beneficieze cel mai mult (de exemplu, o creștere cu 244% a exporturilor de 

automobile către Coreea de Sud începând cu anul 2011 și o creștere de 92% și 73% în Columbia și Peru, 

respectiv, pentru produsele agricole începând cu 2013). Raportul arată, de asemenea, că societățile din UE 

nu profită încă din plin de oportunitățile oferite; o situație care necesită unele eforturi suplimentare de 

sensibilizare, inclusiv la nivel național. Raportul evidențiază, de asemenea, numeroase exemple de 

colaborare pozitivă cu privire la aspectele care depășesc liberalizarea comerțului și care au fost posibile 

datorită acordurilor comerciale ale UE, inclusiv în ceea ce privește drepturile omului și condițiile de muncă. 

Un comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4486_en.htm) este disponibil online. 

Pentru mai multe informații, consultați textul actual al raportului 

(http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&versio

n=F&dateFrom=20171108&dateTo=20171109&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSea

rch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC ), o foaie de informare 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156362.htm ) și un blogpost 

(http://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/malmstrom/blog/reviewing-our-trade-

agreements_en ) de către comisarul Malmström. 

 

 

Oficiul UE pentru comerțul agroalimentar diplomatic în Arabia Saudită 
și Iran: Comisarul Hogan a vizitat Arabia Saudită și Iranul pentru a intensifica comerțul cu produse 

alimentare și produse agricole din UE cu cele două națiuni din Orientul Mijlociu 

(https://ec.europa.eu/agriculture/bilateral-relations_en#middle-east  ), care, în 2016, reprezentau o valoare 

a exporturilor de peste 5 miliarde de euro. Programul complet al vizitelor, precum și lista producătorilor 

agroalimentari europeni care o însoțesc este disponibilă online 

(https://ec.europa.eu/info/news/commissioner-hogan-promotes-european-farm-products-iran-and-saudi-

arabia_en ).  

 

Interesele ofensive ale UE sunt încă frustrate de lipsa ofertei de 

la Mercosur: Comisarul Hogan a declarat că Comisia Europeană este conștientă de 

interesele sale defensive în ceea ce privește zahărul și carnea de vită și este "dezamăgit" de 

faptul că o ofertă a Mercosur cu privire la o serie de produse ofensive nu a apărut încă. 

 

Brazilia pune la îndoială politica UE privind Salmonella la OMC după 

respingerea păsărilor de curte: După ce a văzut sute de loturi de carne returnate la 

frontierele UE în ultimele luni, Brazilia și-a exprimat îngrijorarea că gruparea este excesiv de strictă atunci 

când vine vorba de Salmonella la păsările de curte. 

 

 

Protecția IG este obiectivul cheie al UE în negocierile comerciale cu 

Mexicul: Protecția sistemului indicațiilor geografice (GI) este un "obiectiv esențial" pentru UE în 

negocierile privind modernizarea acordului său comercial cu Mexicul. 

  

 

Mexicul dorește să dezvolte comerțul agricol cu Rusia: Rusia dorește să importe 

până la 300.000 de tone de carne de vită pe an din Mexic, deoarece cele două țări întăresc comerțul bilateral 

cu produse agricole. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4486_en.htm
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Indonezia amenință să oprească importurile de lapte praf din UE peste 

limitele de ulei de palmier: Guvernul Indoneziei a declarat că ar putea opri importurile de lapte 

praf din Uniunea Europeană dacă gruparea va continua cu mișcări de restricționare a achizițiilor de ulei de 

palmier. 

  

 

Gigantul german de dulciuri investighează acuzațiile de sclavie din 
lanțul său de aprovizionare: Producătorul german de dulciuri Haribo, a declarat că 

investighează afirmațiile potrivit cărora munca cu sclavi este utilizată pe plantațiile din Brazilia care 

furnizează ingrediente prime pentru produsele sale. Haribo a declarat că este "șocat și înspăimântat" de 

afirmațiile potrivit cărora lucrătorii brazilieni de plantare care produc ingrediente brute pentru produsele lor 

se confruntă cu "condiții similare sclaviei". Compania a declarat că standardele sociale și etice de muncă "nu 

sunt negociabile în ceea ce privește furnizorii noștri, furnizorii preliminari și fermele lor." 

 

 

INSTITUȚII 

 
COMISIE 

 

• În urma plecării lui Mona BJORKLUND pentru DG BUDG, directorul John WATSON –preia funcția de șef al 

unității C2 (Evaluarea impactului) la Secretariatul General - Direcția C - Reglementarea inteligentă și 

programul de lucru. 

  

 

PARLAMENT 

 

• Elisabeth KÖSTINGER (PPE, AT) și-a părăsit sediul pentru a-și asuma Biroul președintelui consiliului 

național din Austria. 

 

• Ivari PADAR (S & D, EE) s-a alăturat Parlamentului ca membru, înlocuind Marju LAURISTIN. Dl PADAR a 

exercitat anterior funcția de deputat european în perioada 2009-2014. 

 

• Jörg MEUTHEN (EFDD, DE) îl va înlocui pe Beatrix VON STORCH, care a fost ales membru al Bundestagului 

german. Dl MEUTHEN este în prezent președinte al AfD în Baden-Württemberg și lider al partidului. 

 

• Louis MICHEL (ALDE, BE) a anunțat că, probabil, va renunța la politică după alegerile din 2019. 

  

CoR 

 

• Paul WATSON (PSE, Regatul Unit), liderul Consiliului municipal Sunderland și Președintele Delegației din 

Regatul Unit al CoR, a decedat la vârsta de 63 de ani. 

 

• Micaela FANELLI (PSE, IT) a fost numită raportoare pentru pachetul comercial. 

 

• Andrian TEBAN (PPE, RO) a fost numit raportor pentru achizițiile publice. 

 

 

 

 



 
 

ALTELE 

 

• Biroul European de Mediu (EEB): Jouni NISSINEN, șeful Unității pentru Politica de Mediu din cadrul 

Asociației Finaneze pentru Conservarea Naturii, a fost reales președinte pentru un mandat de un an, având 

în trecut președinția cu Mikael KARLSSON, ales în unanimitate Membru onorific al organizației. 

 

• Inițiativa lanțului de aprovizionare: Michael HUTCHINGS a fost numit ca președinte independent, iar 

Fabienne ECKERT s-a alăturat echipei ca manager de proiect. 

 

• Concilius AG: Sabine PELLKOFER a început, începând cu 1 octombrie, un nou rol în calitate de membru al 

consiliului de administrație și executiv al afacerilor publice pentru afaceri europene la Bruxelles. Dna 

PELLKOFER a lucrat timp de mai mulți ani în Parlamentul European și în Comisia Europeană și a condus, de 

asemenea, biroul de reprezentare a corporației Evonik Industries AG de la Bruxelles timp de 10 ani. 

 

• IRU: își deschide noul birou situat în Avenue de Cortenbergh 71 (https://maps.google.com/?q=Avenue 

+de+Cortenbergh+71&entry=gmail&source=g , la Bruxelles, la 6 decembrie. 

 

• Stagiarii din instituțiile UE: O nouă inițiativă urmează să fie lansată pentru a acorda stagiarilor care 

lucrează în instituțiile UE o șansă de a-și evalua angajatorii. Măsura este programată pentru a coincide vineri 

cu Ziua Internațională a Internilor (IID), care vede evenimentele din Belgrad, Bruxelles, Budapesta, Geneva, 

Ljubljana, Montréal, Paris și Praga. De asemenea, se află în contextul controversei continue privind hărțuirea 

sexuală la locul de muncă, subliniată de scandalul lui Harvey Weinstein și a cazurilor care implică diverși 

politicieni care au ieșit la lumină în ultimele zile. 

 

 

BREXIT 

 
Pe scurt: A șasea rundă de negocieri a fost lansată joi, 9 noiembrie. Guvernul britanic a publicat anterior un 

nou document care stabilește modul în care cetățenii UE doresc să rămână în Marea Britanie după ce Brexit 

va fi sprijinit printr-un proces de aplicare. Cu toate acestea, comisia de conducere Brexit a Parlamentului 

European a Parlamentului European a respins oferta, spunând că "nu recunoaștem rapoarte care sugerează  

o afacere privind drepturile cetățenilor este aproape finalizată. Încă există probleme majore care trebuie 

soluționate". Citiți discursul lui Michel Barnier în urma celei de a șasea runde a negocierilor cu articolul 50 

din Regatul Unit (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm ). 

 

Barnier a spus că "concesiile din Regatul Unit sunt necesare în următoarele două săptămâni" pentru a începe 

discuțiile privind un viitor acord comercial UE-Regatul Unit. 

  

 

Guvernul britanic a suferit a doua lovitură în termen de o săptămână, după ce secretarul internațional 

pentru dezvoltare, Priti PATEL, a demisionat din cauza întâlnirilor sale secrete cu oficialii israelieni în timpul 

unei vacanțe de familie în timpul verii. Liderii europeni sunt preocupați de faptul că guvernul "fragil" al MAE 

al lui Theresa ar putea să se prăbușească înainte de noul an. 

 

 

În cadrul Consiliului Afaceri Generale din 20 noiembrie, va avea loc un vot pentru a stabili locațiile viitoare 

ale celor două agenții ale UE, ale Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și ale Agenției Bancare 

Europene (EBA). 

 

 

Marea Britanie despre comisia de mediu post-Brexit: Guvernul britanic ar putea 

crea o comisie de mediu care să înlocuiască functiile Comisiei Europene dupa ce tara iese din UE in 2019.  

https://maps.google.com/?q=Avenue%20+de+Cortenbergh+71&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenue%20+de+Cortenbergh+71&entry=gmail&source=g
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm


 

 
 

Intre timp, parlamentarii din Marea Britanie au prezentat un mare numar de amendamente la UE pentru a 

se asigura că protecția mediului continuă după Brexit. 

 

 

Guvernul scoțian asigură faptul că Brexit nu va face o cursă în ceea ce 

privește mediul: Guvernul scoțian a insistat că intenționează să păstreze protecția mediului în UE 

într-un stat post-Brexit din Regatul Unit. 

  

 

Regatul Unit va sprijini restricțiile privind utilizarea neonicotinoidelor: 

Marea Britanie va sprijini propunerea Comisiei Europene de interzicere totală a utilizării în aer liber a 

insecticidelor neonicotinoide în UE, a subliniat ministrul de mediu al țării. De asemenea, țara va păstra 

probabil restricțiile în vigoare post-Brexit. 

 

 

SUA arata ca UK trebuie sa fie "mai putin protecționist" pentru 

afacerea post-Brexit: Marea Britanie ar trebui să-și piardă unele dintre standardele UE de hrană 

adoptate ca parte a unui acord comercial cu SUA post-Brexit, a declarat secretarul american al comerțului, 

Wilbur Ross . 

  

 

Creșterea comerțului intra-UE poate înlocui parțial pierderea pieței din 

Regatul Unit în cazul în care Brexit-ul va fi “dur”: În cazul unui "dur" Brexit, 

comerțul intra-UE va crește ușor pentru a înlocui pierderea pieței din Regatul Unit, dar nu în măsura că va 

compensa pe deplin plecarea țării din grupare, potrivit unui nou raport. 

 

 

Poate fi necesară o "plasă de siguranță" a UE pentru a ajuta fermierii 

prin intermediul tranziției Brexit: În perioada de tranziție după martie 2019, UE ar trebui să 

protejeze interesele fermierilor de la un "dur" Brexit și să le ajute să se adapteze la consecințele structurale 

ale retragerii din Regatul Unit; a declarat un savant. 

  

 

BREXIT solicită lista de veterani: Federația Veterinariilor din Europa (FVE) a enumerat cinci 

chestiuni în negocierile Brexit pentru a-și proteja industria, precum și sănătatea animală și umană. Ei au 

cerut ca Marea Britanie și UE să fie de acord să recunoască reciproc diplomele de medicină veterinară, 

precum și să se asigure că nu există lipsuri de medicamente după Brexit. "Este vital ca negocierile" Brexit 

"să asigure accesul permanent la toate medicamentele veterinare existente și noi, licențiate prin UE și alte 

sisteme de reglementare, și să nu ducă la dificultăți de aprovizionare întrerupte", a spus FVE. "Acest lucru ar 

pune în pericol sănătatea animalelor, bunăstarea, siguranța hranei pentru animale și rolul nostru lider în 

lupta împotriva rezistenței antimicrobiene la nivel internațional". Grupul a cerut, de asemenea, ambelor 

tabere să păstreze partajarea datelor, să mențină programele de cercetare și să nu slăbească normele de 

siguranță existente. 

 

 



 

 

ALTELE 

 
Economia zonei euro este pe cale să crească cu cel mai rapid ritm într-

un deceniu: Previziunile economice din toamna anului 2017(https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2017-economic-

forecast_en) arată că economia zonei euro este pe cale să crească la cel mai rapid ritm într-un deceniu în  

acest an, prognoza reală a PIB-ului fiind de 2,2%. Acest lucru este cu mult mai mare decât se aștepta în 

primăvară (1,7%). Comunicatul de presă complet este disponibil în toate limbile aici 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_en.htm)Prognoza economică completă din toamna anului 

2017 este disponibilă aici(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-

forecasts/economic-forecasts/autumn-2017-economic-forecast_en ). Comentariile comisarului Moscovici vor 

fi disponibile în curând aici (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4482_en.htm). 

 

 

  

Primul ajutor financiar al UE pentru reconstrucția după incendii în 

Portugalia: Comisia a decis să aloce un avans de 1,5 milioane de euro Portugaliei în cadrul Fondului de 

Solidaritate al UE (http://ec.europa.eu/regional_policy/FR/funding/solidarity-fund/), pentru a sprijini 

eforturile de reconstrucție ca urmare a incendiilor forestiere care au izbucnit în țară. Acest avans precede 

cuantumul final al ajutorului propus de Comisie la sfârșitul examinării cererii autorităților portugheze, pe 

baza daunelor provocate de incendii în lunile iunie, iulie și august 2017. 

 

Planul Juncker:  

• Proiecte noi semnate în Franța, Portugalia și România în valoare de 100 de milioane de euro.  

• Sprijin financiar pentru companiile mijlocii în Finlanda de 150 milioane EUR. 

• Sprijin pentru 180 milioane de euro pentru cea mai mare fermă eoliană din Suedia de Nord. 

 

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

investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ). 

 

 

SURSA : LAPAR 
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