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AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

 
Cea mai mare valoare adăugată a UE în practicile comerciale neeligibile este 

punerea în aplicare: Cea mai mare parte a valorii adăugate a noului proiect de 

norme impotriva practicilor neeligibile de tranzacționare (UTP) se află în zona 

de aplicare, a declarat ministrul Agriculturii al UE. 

Programul de împrumut al BEI investește 1 miliard de euro în sectoarele 

agriculturii și bioeconomiei: Banca Europeană de Investiții instituie un program 

de împrumuturi la scară largă care urmărește să deblocheze investiții de 1 miliard 

de euro pentru a soluționa deficiențele existente pe piață, agricultura și industria 

bio-economiei. Operațiunea va fi garantată de bugetul UE în cadrul Fondului 

european pentru investiții strategice (EFSI), care constituie o parte centrală a 

Planului de investiții pentru Europa. 

(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-

investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ) Mai multe informații 

despre activitățile BEI în sectorul agricol de aici. 

(http://www.eib.org/projects/sectors/agriculture/index.htm ) 

Plenul Parlamentului sprijină în mod copleșitor strategia UE privind proteinele:  

Cultivarea în UE a soiei și a altor culturi proteice din cereale ar trebui să devină 

mai profitabilă și mai competitivă în cadrul noii politici agricole comune (PAC), 

au afirmat deputații europeni. 

Parlamentul aprobă noua legislație ecologică a UE: Parlamentul European a 

adoptat noi norme pentru a se asigura că în cadrul blocului se comercializează 

numai alimente ecologice de înaltă calitate și pentru extinderea producției 

ecologice. Industria alimentară ecologică din Europa va funcționa în 

conformitate cu un nou regim de reglementare strictă începând cu anul 2021, 

prin controale stricte și bazate pe riscuri de-a lungul lanțului de aprovizionare,  
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conformitatea importurilor cu standardele UE și evitarea contaminării cu pesticide chimice sau 

îngrășăminte sintetice. Raportul a fost susținut cu 466 voturi pentru, 124 împotrivă și 50 abțineri. 

Martin HÄUSLING (Greens / ALE, DE) este raportorul Parlamentului. 

Greens / EFA solicită transformarea PAC în politică alimentară comună cu subvenții mai 

echitabile. Citește: Raportul deputatului Herranz García privind situația actuală și perspectivele 

viitoare ale sectoarelor ovinelor și caprinelor în UE 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-

2018-0064+0+DOC+PDF+V0//EN ) (2017/2117 (INI)) 

 

 

INOVAREA/PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Legea poloneză privind OMG-ul va intra în vigoare: Președintele polonez, Andrzej Duda, a 

semnat proiectul de lege modificat al țării privind microorganismele și organismele modificate 

genetic (GMO), pregătindu-i calea pentru punerea sa în aplicare. 

UE trebuie să pună capăt testărilor inutile pe animale pentru evaluările de siguranță ale OMG-

urilor: EuropaBio, asociația UE pentru industria biotehnologiei, a susținut că Comisia Europeană 

trebuie să urmeze dovezile științifice și să elimine testarea inutilă pe animale în evaluările sale de 

siguranță pentru alimentele și furajele modificate genetic. 

ONG-ul acuză CE de renunțarea la angajamentul de control al pesticidelor: PAN Europe a scris 

către comisarul pentru sănătate, solicitând directorului UE să susțină că a limitat utilizarea unei 

lacune legislative care permite introducerea pesticidelor pe piață. 

  

  

MEDIU  

 
UE publică liniile directoare pentru transformarea deșeurilor alimentare în hrana animalelor: 

Comisia Europeană a publicat noi orientări care vizează facilitarea utilizării fostelor produse 

alimentare pentru hrana animalelor și, prin urmare, pentru a fi mai puține expedieri la depozitul 

de deșeuri. 

Economia circulară: Deputații europeni au aprobat obiective noi și ambițioase de reciclare a 

deșeurilor municipale în cadrul legislației privind deșeurile și economia circulară. Conform 

proiectului de lege, 55% din deșeurile municipale ar trebui reciclate până în 2025, iar până în 

2030 obiectivul va fi majorat la 60% și 65% până în 2035. În ceea ce privește materialele de 

ambalaj, 65% ar trebui reciclate până în 2025 și 70% până în 2030. Deșeurile alimentare ar trebui 

reduse cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 2030. Textilele și deșeurile periculoase vor trebui  
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colectate separat până în 2025, în timp ce ponderea deșeurilor municipale care urmează a fi 

depozitate ar trebui să fie limitată la maximum 10% până în 2035. 

Comisia solicită planuri naționale privind deșeurile alimentare: Guvernele ar trebui să adopte 

planuri naționale special concepute pentru a reduce risipa de alimente, comisarul UE pentru 

sănătate a declarat ca miniștrii agricoli și-au reconfirmat angajamentul față de obiectivele ONU 

privind deșeurile alimentare. De asemenea, miniștrii agricoli din UE au convenit că noua 

perioadă de programare și viitoarea PAC ar putea reprezenta o oportunitate de a spori prevenirea 

pierderilor de alimente și a deșeurilor alimentare. 

Undă verde pentru o reformă amplă a politicii europene în domeniul deșeurilor: Parlamentul 

European a aprobat, miercuri, un pachet legislativ care stabilește obiective obligatorii privind 

deșeurile și reciclarea, o parte esențială a ambițiilor UE pentru o economie mai "circulară". 

CEJ decide că operațiunile de tăiere din Białowieża încalcă legislația UE și cauzează pierderea 

unei părți a locului: Prin efectuarea de operațiuni de gestionare a pădurilor în locul protejat 

Białowieża Natura 2000, Polonia nu și-a îndeplinit obligațiile care decurg din două directive ale 

UE, a decis Curtea Europeană de Justiție. 

Creșterea mediului înconjurător al PAC: Campaniștii verzi au solicitat Comisiei Europene să 

mărească proporția fondurilor PAC care este rezervată pentru cheltuielile legate de climă și 

mediu. 

  

CLIMĂ/ENERGIE 

 
Cañete speră să atingă obiectivul din 2030 de energie regenerabilă:  Guvernele ar putea fi 

dispuse să-și atingă ambiția în ceea ce privește implementarea surselor regenerabile de energie, 

dar este puțin probabil să fie de acord cu obiectivul propus de Parlamentul European de 35% 

până în 2030, a spus comisarul UE pentru energie. 

Parlamentul European susține regulamentele cheie privind schimbările climatice pentru 

agricultură și silvicultură: Deputații europeni au adoptat un nou regulament care oferă statelor 

membre o mai mare flexibilitate în ceea ce privește modul în care reduc emisiile de gaze cu efect 

de seră în sectoarele din afara sistemului de comercializare a cotelor de emisie al blocului. Până 

în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră ale UE din agricultură, transporturi, clădiri și deșeuri ar 

trebui reduse cu 30%, iar emisiile și absorbția de CO2 din exploatarea forestieră și a terenurilor 

trebuie echilibrate. 

PE sprijină proiectul de lege privind clădirile eficiente din punct de vedere energetic: 

Parlamentul European a sprijinit în mod copleșitor normele UE care vizează eficientizarea 

clădirilor. Votul anunță încheierea primului din cele 8 propuneri legislative parte a pachetului 

"Energia curată pentru toți cetățenii" (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm ), 

prezentat în noiembrie 2016. Citiți mai multe în comunicatul de presă. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3374_en.htm ) 

ETS reformat nu este suficient pentru îndeplinirea obiectivelor de la Paris: Conform unui nou 

raport, modificările recent admise la EU ETS sunt inadecvate pentru îndeplinirea angajamentelor 

europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Acordul de la Paris 

din 2015 pentru limitarea încălzirii globale. 
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UE trebuie să sporească contribuția acordului de la Paris: Președintele francez, Emmanuel 

Macron, a făcut apel la Europa să depună eforturi suplimentare pentru a face față schimbărilor  

climatice săptămâna trecută la Strasbourg. În aceeași săptămână, parlamentarii verzi și social-

democrați au cerut Consiliului UE să adopte o poziție mai ambițioasă în privința obiectivelor 

legate de climă și energie, în ajunul summit-ului miniștrilor europeni de energie de la Sofia din 

19 aprilie. 

Propunerea cetățenilor irlandezi privind impozitul pe emisiile de dioxid de carbon este un 

"dezavantaj" pentru agricultori: Propunerea Adunării cetățenilor irlandezi de a introduce o taxă 

asupra emisiilor agricole în Irlanda a atras critici puternice din partea principalelor organizații 

agricole din țară, care numesc măsura un "dezavantaj" și o "idee complet prostească". 

Curtea de Conturi a Curții de Justiție australiene încurajează sistemele ecologice:  Sistemele de 

susținere a energiei regenerabile din Franța nu sunt eficiente pentru a conduce țara spre 

obiectivele sale climatice, în ciuda costurilor lor semnificative, potrivit unui nou raport. 

 

 

 

SĂNĂTATE 

 
Statele membre aprobă legea duală privind etichetarea originilor: Statele membre au dat undă 

verde unui regulament de punere în aplicare privind etichetarea țării de origine pentru 

ingredientul principal atunci când diferă de sursa menționată pe produsul alimentar, adică 

Comisia Europeană este acum liberă să adopte măsura. 

Alimentele trebuie să facă obiectul "unor noi nivele de transparență", spune raportul: Cererea 

consumatorilor de informații cu privire la alimentele pe care le consumă înseamnă că" 

transparența radicală "va modela viitorul industriei, de la fermă la supermarket, în următorii ani, 

prezice raportul. 

Italia critică regulamentul UE privind etichetarea cu origine duală:  Organizațiile italiene și 

organizațiile de cooperative au criticat aspru aprobarea unui regulament propus de Comisia 

Europeană pentru etichetarea originii principalului ingredient din alimentele prelucrate. 

Cehul a obținut o scutire de cinci ani de la interzicerea ingredientelor din UE:  Atât Republica 

Cehă, cât și Slovacia au câștigat o scutire de cinci ani de la interzicerea UE a anumitor substanțe 

dintr-un lichior popular, tuzemák, considerat cancerigen de către Comitetul European pentru 

Securitate Alimentară Autoritatea (EFSA). 

Formula cu conținut scăzut de proteine este autorizată începând cu data de 3 mai: Începând cu 

data de 3 mai, formula de continuare a laptelui de vaca sau de capră poate conține o cantitate mai 

mică de proteine decât înainte, conform ultimei reglementări delegate a Comisiei Europene 

adoptate în cadrul regulamentului privind alimentele pentru grupuri specifice (FSG - 609 / 2013). 

EFSA cere ca etichetarea produselor pe bază de ceai verde să avertizeze asupra riscurilor de 

catechină: Produsele care conțin ceai verde, în special suplimente, ar trebui să fie etichetate cu un 

avertisment cu privire la riscurile potențiale ale catechinei,a spus  Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA) în opinia științifică, pe data de 18 aprilie. 



 
Impozitele asupra alcoolului, zahărului și tutunului beneficiază cel mai mult de gospodăriile 

sărace: Taxele percepute pentru alcool, băuturi zaharoase și tutun sunt cele mai benefice pentru  

consumatorii săraci, deoarece creșterea prețurilor le ajută să facă alegeri mai sănătoase pe termen 

lung, a concluzionat o nouă opinie științifică. 

Irlanda de Nord condamnă propunerile Republicii privind etichetarea alcoolului: Normele 

propuse privind etichetarea alcoolului "contravin" angajamentul Guvernului Republicii Irlandeze 

(ROI) față de o graniță fără frontiere cu nordul, a spus un organism comercial irlandez. 

Spania susține planul de reformulare a alimentelor cu un nivel de conștientizare a opiniei 

publice: Guvernul spaniol ia un program de reformulare a alimentelor, un pas înainte, punând un 

grup de conducere în mass-media pentru a desfășura o campanie de sensibilizare a opiniei 

publice în sprijinul acestuia, adresată copiilor. 

 

PIAȚA 

 
UE își îmbunătățește în continuare balanța comercială în luna februarie:  Exporturile 

agroalimentare ale UE cresc cu 4,1% în valoare față de aceeași perioadă cu un an în urmă, 

aducând excedentul de export al blocului la 21,3 miliarde de euro, o creștere cu 14%. Mai multe 

informații în ultimul raport lunar de comerț. (https://ec.europa.eu/agriculture/trade-

analysis/monitoring-agri-food-trade_en ) 

Noile tendințe au apărut după cotele de lapte în spatele unei creșteri stabile a exporturilor în UE: 

Exporturile de produse lactate din UE au crescut constant în cei trei ani de la abolirea cotelor de 

producție a laptelui conduse de mărfuri majore, dar cu noi tendințe emergente. 

Brânzeturile și SMP au dus la creșterea exporturilor de produse lactate în UE:  Exporturile de 

produse lactate din UE au crescut în mod constant în cei trei ani de la abolirea cotelor de 

producție a laptelui conduse de mărfuri majore, dar cu tendințe noi emergente. 

Cele mai recente datorii oferite de SMP Stocul UE: Oficialii UE au realizat un progres în 

încercarea lor de a vinde stocul de lapte praf degresat de 370.000 de tone. 

Consumul de carne din Suedia scade cererea de creștere a cărnii locale: Consumul de carne a 

scăzut cu 2,6% în Suedia în 2017. Aceasta corespunde celei mai mari scăderi din 1990. În ciuda 

acestui fapt, cererea de carne suedeză a crescut în aceeași perioadă de timp. 

Ministerul polonez de finanțe va rambursa cotele de TVA: Ministerul polonez al Finanțelor a 

anunțat că încearcă să revizuiască ratele TVA din Polonia asupra produselor alimentare și 

intenționează să finalizeze lucrările în următoarele săptămâni. 

Portugalia și Spania rezolvă o fraudă majoră: Siguranța alimentară și autoritățile de poliție din 

Spania și Portugalia au anunțat rezultatele provizorii ale unei anchete începute acum trei ani într-

o fraudă care a implicat cantități mari de scoici colectate ilegal din zonele contaminate din 

Portugalia, peste graniță. 

Marea Britanie a investit cel mai mult în sectorul lactatelor, post-cote: Marea Britanie a investit 

mai mult în prelucrarea laptelui decât orice altă țară din UE de la sfârșitul cotelor de acum trei 

ani. 
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Comisia aprobă noua indicație geografică din Regatul Unit: "Lough Neagh Pollan" 

(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=18952 ) este 

un pește alb, cu o piele strălucitoare de argint, capturat și procesat în Lacul Neagh, un lac din  

Irlanda de Nord. Noua denumire va fi adăugată la lista a peste 1.425 de produse deja protejate.  

Mai multe informații: pagini web pe produse de calitate 

(https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes_en ) și baza de date DOOR 

(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html ) a produselor protejate. 

Comisia Europeană aprobă preluarea firmei de înlocuitori de carne: Comisia Europeană a făcut o 

înțelegere prin care o companie de alimentație irlandeză a stabilit o poziție de sprijin pe piața cu 

creștere rapidă a înlocuitorilor de carne pe bază de plante. 

 

 

COMERȚ 

 
Liberalizarea comerțului global va stimula exportul de carne și va reduce salariile fermelor din 

UE: Un studiu al OCDE a constatat că deschiderea viitoare a piețelor și reducerea cu 50% a 

subvențiilor agricole ale țărilor ar duce la o creștere semnificativă a exporturilor de carne din 

Australia, Noua Zeelandă, America Latină și o mică scădere a salariilor agricultorilor din UE. 

Consiliul UE adoptă o poziție privind instrumentele UE de protecție comercială: Consiliul a 

aprobat în mod oficial (https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-

releases/2018/04/16/council-adopts-its-position-on-a-new-legal-framework-against-unfair-trade-

competition/ ) acordul politic  (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5136_en.htm ) încheiat 

între Comisie, Consiliu și Parlamentul European la 5 decembrie 2017 pentru modernizarea 

instrumentelor UE de protecție comercială. 

Comisia trimite Consiliului de comerț Japonia și Singapore spre aprobare:  Comisia a prezentat 

Consiliului rezultatul negocierilor comerciale pentru Acordul de parteneriat economic cu Japonia 

și acordurile comerciale și de investiții cu Singapore, ca prim pas către ratificarea lor . 

Parlamentul European aprobă liberalizarea comerțului agroalimentar cu Norvegia: Membrii 

Parlamentului European au sprijinit încheierea unui acord comercial al UE cu Norvegia, care ar 

introduce un acces reciproc fără taxe vamale pentru 36 de produse agroalimentare și contingente 

tarifare pentru alții. 

Cooperarea UE-China se află pe agendă pe măsură ce sosesc tinerii agricultori chinezi: 

Programul de schimburi tinere între fermieri UE-China (https://ec.europa.eu/info/news/young-

farmers-benefit-eu-china-exchange-programme-2017-apr-

21_enhttps:/ec.europa.eu/info/news/young-farmers-benefit-eu-china-exchange-programme-2017-

apr-21_en ), se îndreaptă către ultima fază, cu un prim grup de tineri agricultori chinezi care își 

vizitează omologii europeni. Primele grupuri de tineri agricultori din UE au vizitat deja China și 

au raportat experiențele lor acolo. (https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-exchange-

programme-success-young-farmers-report-back_en ) Citiți mai multe despre agricultură: analiza 

comerțului (https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis_en ) și a politicii internaționale și 

comerțul UE-China. (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/ ) 

China deschide piața pentru carnea de vită irlandeză, oferind un impuls potențial post-Brexit: 

China a fost de acord să ridice interdicția privind carnea de vită din Irlanda, oferind potențial un 

nou punct de vânzare important dacă comerțul irlandez cu Marea Britanie este afectat de Brexit. 
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Mai multe plante de păsări de curte braziliene sunt suspendate de UE: UE intenționează să 

suspende importurile din mai multe plante de pasari braziliene în ciuda unei săptămâni de lobby 

de către o misiune condusă de ministrul brazilian al Agriculturii, Blairo Maggi. 

Brazilia este pregătită să conteste restricțiile UE privind importul de păsări de curte la OMC: 

Brazilia a promis să conteste curbele de import ale păsărilor de curte la Organizația Mondială a 

Comerțului (OMC), deoarece Bruxelles se pregătește să impună noi restricții unora dintre cei mai 

mari furnizori ai țării din America de Sud. 

Negociatorii Mercosur vor veni la Bruxelles săptămâna viitoare pentru discuții ulterioare: O 

echipă de negociatori de la Mercosur va sosi la Bruxelles în săptămâna care începe la 23 aprilie, 

condusă de președinția paraguayană, pentru a discuta punctele restante ale acordului comercial 

cu UE. 

  

INSTITUȚII 

 
DG FISMA: Direcția - supravegherea sistemului financiar și gestionarea crizelor: Peter 

GRASMANN, în prezent șef de unitate, sistemul financiar al zonei euro / euro, a fost numit în 

calitate de director interimar al Direcției, înlocuind-ul pe Mario NAVA. 

DG GROW: Direcția H - Programul COSME: Maarit NYMAN a fost numit șef de unitate 

interimar, în programul COSME, reprezentant al IMM-urilor și relații cu EASME, în locul lui 

Constantin ANDROPOULOS. 

Direcția J - Programe de navigație prin satelit ale UE: Paraskevi PAPANTONIOU a fost numit 

în calitate de șef interimar al unității, Galileo și EGNOS - Aspecte juridice și instituționale, în 

locul lui Philippe JEAN. 

Numirea lui Martin SELMAYR: Într-o rezoluție fără caracter obligatoriu, deputații europeni au 

solicitat Comisiei Europene să reevalueze procedura de numire a secretarului general. Textul 

adoptat prevede că alți candidați ar trebui să aibă posibilitatea de a candida pentru acest rol și 

descrie promovarea rapidă în două etape ca o "acțiune similară loviturii de stat". Cu toate 

acestea, un amendament la propunerea de demisie imediată a lui SELMAYR a fost înfrântă în 

timpul votului prin ridicarea mâinilor. 

Deputații solicită Comisiei ca un alt candidat pentru Consiliul de administrație al EFSA: 

Deputații europeni sunt nemulțumiți de candidații pe care Comisia i-a propus pentru înlocuirea a 

șapte membri ai consiliului de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) la 1 iulie, și marcând a șaptea poziție ca "post vacantă". 

Reforma finanțării partidelor politice: Parlamentul European a fost de acord cu propunerile 

Comisiei, ca urmare a adresei Statelor Uniunii Europene din 2017, să reformeze regulile privind 

partidele și fundațiile politice europene. Citiți mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-3187_en.htm ) 

Negocierile pornesc de la un Registru obligatoriu pentru cele 3 instituții ale UE: Propunerile 

Comisiei (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_en.htm ) ar obliga reprezentanții 

grupurilor de interese să se înscrie în registru și să respecte Codul de conduită dacă doresc să 

încerce să influențeze elaborarea politicilor, de exemplu asigurând că întâlnirile cu factorii de 

decizie și accesul la clădirile UE sunt supuse reprezentanților intereselor care îndeplinesc această 

condiție. Declarația comună emisă de cele trei instituții după reuniune poate fi găsită aici. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3381_en.htm ) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm
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Calendarul alegerilor europene: Parlamentul a sprijinit propunerea Consiliului privind datele 

următorilor alegeri europene care se vor desfășura în perioada 23-26 mai 2019. De asemenea, 

deputații europeni au susținut calendarul de sesiuni plenare al Parlamentului pentru anul 2019. 

Noi membri ai Parlamentului European: Deputații italieni Giuseppe FERRANDINO (S & D), 

Giancarlo SCOTTA (ENF) și Danilo Oscar LANCINI (ENF) s-au înscris în Parlament ca 

membrii, în locul lui Gianni PITTELLA, Lorenzo Fontana și Matteo Salvini Senat. Dl SCOTTA 

a fost anterior membru al Parlamentului European din 2009 până în 2014. 

Grupul de lucru pentru gestionarea durabilă a pădurilor (SFM) din cadrul Grupului 

Interguvernamental al Parlamentului European privind "Schimbările climatice, biodiversitatea și 

dezvoltarea durabilă" are doi noi co-președinți:  Dna Jytte Guteland (S & D) este deputat 

european din Suedia și membru al ENVI. Dl Herbert Dorfmann (PPE), europarlamentar din 

Italia, are o experiență semnificativă în calitate de membru al AGRI și înlocuitor în cadrul ENVI. 

Citiți mai multe despre principalele lor priorități aici. 

(http://ebcd.org/intergroup/structure/sustainable-forest-management/ ) 

CESE: Luca JAHIER (IT) a fost ales noul președinte al instituției pentru un mandat de doi ani și 

jumătate. A preluat mandatul de la Georgios DASSIS (EL). Principalele priorități ale lui 

JAHIER vor fi concentrate pe dezvoltarea durabilă, promovarea păcii, consolidarea rolului 

culturii și a tinerilor. 

Cambre Associates:  A susținut echipa de consilieri senior cu Mario MAURO, fostul 

vicepreședinte al Parlamentului European și fost ministru al apărării din Italia. 

Asociația Europeană a Consultanțelor Afacerilor Publice (EPACA): Isabelle DE VINCK a fost 

aleasă ca noul președinte, urmând-ul pe Karl ISAKSSON. 

Economia Socială Europa (SEE): Juan Antonio PEDREÑO a fost reales președinte. Alain 

COHEUR, Emmanuel VERNY și Luigi MARTIGNETTI au fost aleși în calitate de 

vicepreședinți. 

 

BREXIT 

 
Discuțiile Brexit au fost reluate săptămâna trecută la Bruxelles. Luni și marți, acestea s-au 

concentrat pe rezolvarea problemelor rămase din acordul de retragere la nivel tehnic, iar miercuri 

s-au concentrat asupra Irlandei și Irlandei de Nord și viitoarei relații dintre Marea Britanie și UE 

în timpul reuniunii coordonatorilor. 

În Marea Britanie, Casa Lorzilor a votat pentru Marea Britanie să rămână în uniunea vamală 

după Brexit, în timpul unui vot cu privire la un amendament la Legea privind retragerea din UE, 

îndemnând miniștrii să caute o astfel de înțelegere cu Bruxelles. Între timp, guvernul a suferit 

încă o lovitură, după ce UE a respins propunerile guvernului de a evita o graniță tare în Irlanda 

ca fiind "inoportună" după Brexit, informează Telegraph. 

Guvernul britanic și-a reafirmat intenția de a rămâne în cadrul Agenției Europene de Siguranță a 

Aviației (EASA) post-Brexit. 

În altă parte, fostul premier britanic David CAMERON, care a convocat referendumul și a 

demisionat la scurt timp după rezultat, a declarat că nu are regrete asupra numirii votului Brexit. 

Negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, și-a exprimat încrederea că se va ajunge la un acord 

între Regatul Unit și Spania pentru a evita o confruntare asupra Gibraltarului. 
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DIN EUROPA 

 
Extinderea europeană: Comisia Europeană a adoptat pachetul său anual de extindere, care 

recomandă Consiliului să deschidă negocierile de aderare cu Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei și Albaniei, ca urmare a progreselor înregistrate în reforme. 

Polonia: Marek ZAGÓRSKI a fost numit noul ministru pentru afaceri digitale, înlocuindu-l pe 

Anna STREŻYŃSKA, care a fost demisă în timpul remanierii cabinetului în ianuarie. 

Slovacia: Ministrul de interne, Tomáš DRUCKER, a demisionat după trei săptămâni de mandat. 

Demisia lui DRUCKER a avut loc după protestele masive care au cerut șefului corpului de 

poliție, Tibor GAŠPAR, ca urmare a uciderii jurnalistului de investigație Ján KUCIAK și a 

logodnicii acestuia, Martina KUŠNÍROVA, însă ministrul a spus că nu a găsit nici un motiv să 

facă acest lucru. Primul ministru Peter PELLEGRINI a preluat rolul pe baza actelor. 

 

ALTELE 

 
Dezbatere despre viitorul Europei: Președintele francez, Emmanuel MACRON, s-a adresat în 

plen pentru viitorul Europei. În discursul său, 

(http://dmail1.dods.co.uk/c/11n6UFnypVHLRgVWiAslTGQFIU ) el a cerut suveranitatea 

europeană și a spus că răspunsul la autoritarism ar trebui să fie "autoritatea democrației". El a 

mai spus că Franța este dispusă să-și sporească contribuția la bugetul UE în urma Brexit-ului și 

că UE are nevoie urgentă de o foaie de parcurs pentru reformarea zonei euro. Răspunzând la 

discursul său, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude JUNCKER, a declarat: "Franța se 

întoarce". 

Investiții (Planul de investiții pentru Europa (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-

growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en )): 

• Planul Juncker a decis să mobilizeze investiții de 284 de miliarde de euro. În prezent, primele 

cinci țări clasate în ordinea investiției EFSI declanșate în raport cu PIB-ul sunt Grecia, Estonia, 

Bulgaria, Portugalia și Spania. Citiți mai multe aici. 

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

juncker-plan/investment-plan-results_en ) 

• 640 de milioane de euro pentru întreprinderile din Grecia, în condițiile în care FEI și Banca 

Națională a Greciei semnează noi acorduri de garantare a UE. Citiți mai multe aici. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3361_en.htm ) 

• 293 de milioane de euro din Fondul de coeziune (https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf ) 

sunt investite într-o nouă autostradă între Patras și orașul Pyrgos din Grecia de Vest. 
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