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AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 
 

Planurile pentru noua PAC au fost prezentate: Comisia și-a dezvăluit planurile 

pentru noua politică agricolă comună pentru perioada 2021-27 vinerea trecută, 

iar obiectivul mult așteptat al simplificării PAC pare să rămână evaziv. Acesta 

include (1) planurile (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/budget-may2018-cap-strategic-plans_en.pdf ) și anexele strategice  

PAC, (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-

may2018-cap-financing_en_0.pdf )  (2) finanțarea 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-

financing_en_0.pdf ) , gestionarea și monitorizarea PAC 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-

financing_en_0.pdf )  și anexa (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/budget-may2018-cap-financing-annex_en.pdf )  și (3) organizarea 

comună a piețelor. (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/budget-may2018-agri-products-common-organisation_en.pdf ) 

Pentru mai multe informații, consultați comunicatul de presă 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_en.htm ) , fișele tehnice 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-

modernising-cap_en.pdf ) , MEMO (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-18-3974_en.htm )  și evaluarea impactului, partea 1 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-

swd-part1_en.pdf ), partea 2 (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/budget-may2018-cap-swd-part2_en.pdf )  și partea 3. 

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-

swd-part3_en.pdf ) 
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Deputații europeni solicită continuarea plăților directe ale PAC: Conform Parlamentului 

European, plățile directe ar trebui să fie în continuare finanțate integral din bugetul UE și să 

sprijine cu adevărat acei agricultori care furnizează bunuri publice suplimentare. De asemenea, 

MEPS consideră că UE și statele membre ar trebui să facă mai mult pentru a facilita accesul 

tinerilor agricultori la servicii de credit, teren, servicii de consiliere și formare. 

Comisia limitează plățile directe ale UE către ferme până la 100 000 EUR: Comisia a majorat 

plafonul plăților directe către fermieri de la 60 000 la 100 000 de euro pe fermă în textul final 

pentru PAC post-2020, însă degresivitatea începe de la 60 000 de euro. 

Agricultorii și grupurile verzi ridică îngrijorări cu privire la subsidiaritatea sporită: În urma 

dezvăluirii de către Comisia Europeană a proiectelor sale de norme privind viitoarea politică 

agricolă comună (PAC), o serie de organizații au deplâns renaționalizarea probabilă a 

elementelor politicii și amenințarea unei "întreceri" în standardele de mediu. 

Indicatorii UE privind biodiversitatea sunt insuficienți pentru a evalua impactul politicilor 

agricole; Un cadru didactic din cadrul OCDE a susținut că măsurile disponibile pentru evaluarea 

nivelurilor de biodiversitate în agricultura UE rămân limitate, necesită metode de colectare a 

datelor excesive și reprezintă "indicatori slabi de politică". 

"Guvernele ar trebui să facă publice datele privind agro-mediu": Un reprezentant al OCDE a 

declarat că autoritățile publice ar trebui să pună la dispoziția cetățenilor, companiilor și 

agricultorilor datele lor privind situația mediului în agricultură, în timp ce datele colectate private 

ar putea contribui la simplificarea agro-politicilor de mediu. 

Expansiunea forestieră contribuie la declinul agriculturii ovinelor: Un nou studiu italian a 

constatat că există o corelație între creșterea suprafeței pădurilor și declinul producției de ovine 

în ultimii treizeci de ani. 

  

 

 

 

INOVARE/ PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Mediul de lucru dificil încetinește progresul în domeniul roboticii la nivel de fermă: Dezvoltarea 

roboticii din sectorul agricol continuă să rămână în urmă în spatele altor industrii, dar investitorii 

în tehnologie continuă să vadă roboți care au un impact asupra alimentelor și agriculturii pe 

termen lung. Un proiect de cercetare al UE ar putea permite agricultorilor să-și reducă impactul 

asupra mediului prin utilizarea roboților și a dronelor în terenurile de buruieni și să aplice mai 

precis substanțele chimice, cum ar fi erbicidele. 

Adunarea franceză nu a aprobat termenul limită pentru interzicerea glifosatului: Membrii 

Adunării Naționale Franceze au respins mișcările pentru a impune promisiunea președintelui 

Emmanuel Macron privind un termen limită pentru eliminarea treptată a “ucigașilor de buruieni” 

pe bază de glifosat. 

Documentul francez de etichetare a OMG-urilor pentru carne și produse lactate a fost aprobat: 

Adunarea Națională a Franței a aprobat un proiect de lege privind agricultura care include cerința 

de a începe etichetarea cărnii și a produselor lactate de la animalele care au fost hrănite cu 

organisme modificate genetic. 

  



  

MEDIU 

 
Comisia propune acțiuni privind polenizatorii: Comisia propune prima inițiativă a UE de a 

soluționa declinul insectelor polenizante sălbatice. Noile măsuri includ un nou indicator pentru 

îmbunătățirea monitorizării și a datelor și o mai bună coordonare a acțiunii UE în diferite 

sectoare și politici pentru a aborda implicațiile sociale și economice ale declinului insectelor 

polenizante. Obiectivele Inițiativei UE privind polenizatorii au stabilit o perspectivă pe termen 

lung către 2030, cu o serie de acțiuni pe termen scurt care urmează să fie puse în aplicare până în 

2020. Până la sfârșitul anului 2020, Comisia va revizui progresele înregistrate în punerea în 

aplicare și, dacă va fi necesar, va propune acțiuni ulterioare. Un comunicat de presă 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3989_en.htm ) complet și MEMO 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3990_en.htm )  sunt disponibile online. 

Comisia promovează utilizarea apei reziduale tratate pentru producția agroalimentară: Comisia 

Europeană a propus noi reguli pentru stimularea utilizării apei potabile pentru irigarea agricolă și 

pentru a spori încrederea publică că alimentele produse cu apa recuperată sunt sigure pentru 

consum. Propunerea include cerințe minime pentru reutilizarea apelor reziduale tratate din 

stațiile de tratare a apei urbane; măsuri pentru o mai bună gestionare a riscurilor și o mai mare 

transparență atunci când publicul va avea acces online la informații despre practicile de 

reutilizare a apei în statele membre. Un comunicat de presă este disponibil aici. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_en.htm )  

Comisia propune majorarea finanțării LIFE: Pentru următorul buget pe termen lung UE 2021-

2027, Comisia propune majorarea finanțării cu aproape 60% pentru LIFE, programul UE pentru 

mediu și acțiunea în domeniul climei (cea mai mare creștere proporțională), cu un buget de 5,45 

miliarde de euro între 2021 și 2027. Un comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-4002_en.htm ) este disponibil online. Cu toate acestea, grupurile verzi spun că nu 

este suficient. 

FAO solicită acțiuni privind politicile alimentare ecologice: Organizația Națiunilor Unite pentru 

Alimentație și Agricultură (FAO) a cerut politici mai puternice pentru a conduce producția 

durabilă de alimente și a proteja biodiversitatea. 

Irlanda și Croația vor beneficia de sprijinul UE pentru două noi proiecte de investiții în domeniul 

conservării naturii: Cele două operațiuni sunt susținute de Facilitatea financiară pentru capitalul 

natural, un instrument financiar de 125 de milioane de euro care susține proiecte prin 

împrumuturi și investiții adaptate, . Pentru Irlanda, 12,5 milioane de euro au fost deblocate 

pentru a sprijini silvicultura continuă, o metodă care gestionează în mod durabil pădurile și oferă 

o alternativă la tăierea clară care lasă dealurile goale. În Croația, un program dedicat de asistență 

tehnică este lansat împreună cu Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care va asigura 

faptul că Banca poate identifica mai bine proiectele de capital natural cu cel mai mare impact 

asupra mediului și poate îmbunătăți pregătirea schemelor individuale de către întreprinderile 

locale și organismele publice. Mai multe informații aici. 

(http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-128-successful-roll-out-of-eur-

400m-natural-capital-initiative-supporting-conservation-across-europe )  
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Planul Juncker sprijină proiectul de apărare împotriva inundațiilor în Țările de Jos: BEI acordă 

finanțare de 330 de milioane EUR pentru modernizarea barajului "Afsluitdijk", care se 

desfășoară între provinciile Noord-Holland și Friesland din Olanda. Citiți mai multe aici. 

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

juncker-plan_en ) 

Deputații europeni adoptă o poziție fermă în privința ecologizării sistemului financiar: PE a 

adoptat o rezoluție prin care solicită autorităților de reglementare din UE să asigure că 

portofoliile de investiții instituționale sunt în conformitate cu acordul de la Paris și au cerut 

acțiuni mai dure cu privire la obiectivele ecologice. 

Comisarul pentru sănătate dezvăluie principalele acțiuni privind deșeurile alimentare: În opinia 

comisarului UE pentru sănătate, Vytenis Andriukaitis, membrii platformei UE privind deșeurile 

alimentare, vor contribui la elaborarea unei metodologii la nivelul UE pentru măsurarea 

deșeurilor alimentare până în martie 2019. 

UE speră să stimuleze "cursa spre vârf" prin interzicerea materialelor plastice: Comisia 

Europeană propune noi norme la nivelul UE pentru a viza cele 10 produse de plastic de unică 

folosință cel mai adesea găsite pe plajele și mările Europei, precum și pe echipamentele de 

pescuit pierdute și abandonate . Împreună, acestea reprezintă 70% din totalul obiectelor de gunoi 

marin. Un comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm ) , 

întrebări și răspunsuri  (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm ) și foaie 

de date (http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/single-use_plastics_factsheet.pdf ) sunt 

disponibile. 

FoodDrinkEurope se opune propunerii de plastic de unică folosință: FoodDrinkEurope a criticat 

propunerea Comisiei Europene din 28 mai privind materialele plastice de unică folosință, 

argumentând că UE și statele membre ar trebui să se concentreze asupra prevenirii gunoiului, în 

loc să forțeze industria să plătească pentru colectare și curățare prin responsabilitatea extinsă a 

producătorului (EPR). 

Actualizarea stării de apă pentru scăldat: 85% dintre locurile de înot din Europa monitorizate în 

2017 au respectat standardele de calitate "excelente" ale UE pentru apele cele mai libere de 

poluanți, potrivit celui mai recent raport anual european 

(https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2017 )  privind 

calitatea apei pentru scăldat. Cu toate acestea, numărul de site-uri cotate în general "sărace" a 

rămas în mare parte neschimbat din 2016 în UE. Un comunicat de presă, 

(https://www.eea.europa.eu/highlights/good-news-for-holiday-makers )  rapoartele de țară 

(https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-

water/country-reports-2017-bathing-season )  și harta interactivă 

(http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters ) sunt 

disponibile online. 

Grupurile comerciale urmăresc obiective ecologice în noile reguli privind apa potabilă: O nouă 

alianță a firmelor de tehnologie ecologică a declarat că directiva UE privind apa potabilă ar 

trebui extinsă pentru a se concentra mai mult pe eficiența resurselor și a energiei și a stabilit 

termene fixe pentru o mai mare transparență. 

Retailerul francez susține acordul pentru a păstra pădurile tropicale din Brazilia: Partea braziliană 

a gigantului francez de retail Carrefour a anuntat ca va investi 1,3 milioane de euro pentru a 

sprijini un nou acord pentru sursa de carne de vită durabilă din „pășuni degradate“, în regiunea 

Mato Grosso, precum și să se asigure păstrarea unor zone mari din pădurile tropicale ale regiunii. 
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Comisia oferă ajutor financiar Greciei, Poloniei, Lituaniei și Bulgariei ca urmare a dezastrelor 

naturale. Citiți mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3832_en.htm )  

  

  

CLIMĂ/ENERGIE 

 
Acțiunea climatică integrată în toate programele majore de cheltuieli ale UE: Pentru a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și angajamentul față de SDG-urile ONU, Comisia propune creșterea 

nivelului de ambiție pentru finanțarea climei în toate programele UE (în special politica de 

coeziune, transport, cercetare și inovare, PAC, precum și politica de dezvoltare a UE), cu cel 

puțin 25% din cheltuielile UE contribuind la obiectivele climatice. 

Conferința pentru energie din cadrul negocierilor privind obiectivele din 2030: Discuțiile privind 

legislația UE despre energia regenerabilă și eficiența energetică s-au încheiat din nou în impas, 

deputații europeni și delegații guvernamentali nu au ajuns la un acord cu privire la o serie de 

probleme. 

CE vrea să evalueze aprovizionarea surselor regenerabile de energie: Comisia Europeană a lansat 

un studiu pentru a evalua competitivitatea aprovizionării corporative a energiilor regenerabile 

pentru a ajuta UE să avanseze cu strategia sa de decarbonizare pe termen lung. 

Solicitarea ca biomasa la scară largă să își piardă statutul de "neutru din punct de vedere al 

emisiilor de carbon": Biomasa utilizată în centralele electrice de mari dimensiuni ar trebui 

eliminată din statutul său "neutru din punct de vedere al carbonului" în directiva revizuită a UE 

privind energia din surse regenerabile, potrivit grupului de acțiune legal pentru mediu 

ClientEarth. 

Raportul ridică îngrijorarea cu privire la impactul lemnului asupra combustibilului pe bază de 

CO2: Regulile privind utilizarea lemnului ca risc de combustibil regenerabil care subminează 

eforturile UE de reducere a emisiilor de CO2, WWF a avertizat citând un raport "degradant" al 

unei agenții guvernamentale britanice îaintea unor discuții legislative. 

Se dorește să se adopte interzicerea uleiului de palmier - Societatea civilă din Indonezia 

îndeamnă UE: Societatea civilă indoneziană a invitat legislatorii UE să adopte propunerea 

Parlamentului European privind excluderea uleiului de palmier din directiva privind energia 

regenerabilă a blocului după 2021. 

Prețurile de energie ale gospodăriilor casnice din UE rămân aproape stabile în comparație cu 

anul 2016: În statele membre ale UE, prețurile energiei electrice la domiciliu în a doua jumătate 

a anului 2017 au variat de la mai puțin de 10 euro / 100 kWh în Bulgaria la peste 30 euro / 100 

kWh în Danemarca și Germania . Textul complet disponibil pe site-ul internet al EUROSTAT. 

(http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases )  

Guvernul spaniol a acuzat emisiile de gaze din 2017: Confederația Comisiones Obreras din 

Spania a acuzat reducerile guvernului în sprijinul energiilor regenerabile și politica climatică 

incoerentă pentru creșterea bruscă a emisiilor de CO2 din Spania în 2017. 
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SĂNĂTATE 

 
CEJ confirmă faptul că legislația UE privind abatoarele nu afectează libertatea religioasă: 

Sacrificarea rituală fără pre-asomarea animalului trebuie să aibă loc numai în abatoare aprobate, 

a confirmat Curtea Europeană de Justiție (CEJ). 

EFSA a aprobat cererea Unilever privind îmbunătățirea atenției ceaiului negru: Afirmația 

Unilever-ului că ceaiul negru îmbunătățește atenția a primit lumina verde de la Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), dar numai pe baza conținutului de cofeină nu 

combinat cu L-theanina. 

Grupul de sănătate recomandă limita de admisie de 7% și limita de transfatare de 0,5%: Rețeaua 

europeană de inimă (EHN) solicită factorilor de decizie din întreaga lume să vizeze un maxim de 

7% din consumul de calorii dietetici din grăsimi saturate și 0,5% din acizii naturali transfatici sau 

transfat), ca răspuns la liniile directoare ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). 

Etichetarea grafică pentru "mâncare nesănătoasă" a "alimentelor nesănătoase": Cercetările din 

Australia care susțin susținerea avertismentelor obligatorii privind sănătatea pe alimente 

nesănătoase au atras atenția în Marea Britanie, în care se așteaptă o actualizare a strategiei 

guvernului privind obezitatea în rândul copiilor. 

Ministerul polonez al sănătății adoptă regulamentul privind extracția solvenților: Ministerul 

polonez al Sănătății a publicat un proiect de regulament privind solvenții de extracție, care 

introduce o serie de modificări ale regulilor impuse în prezent producătorilor de alimente. 

Vor exista acțiuni ale UE în fois gras? În iunie 2017, Comisia a lansat o evaluare externă a 

standardelor de comercializare ale UE care acoperă diverse produse agricole, inclusiv carne de 

pasăre. Relevanța diferitelor aspecte ale cărnii de pasăre, inclusiv, printre altele, cele referitoare 

la foie gras, face parte din exercițiu. Evaluarea este efectuată de un organism independent. 

Evaluarea trebuie finalizată în prima jumătate a anului 2019. Obiectivul este de a colecta și de a 

analiza toate dovezile disponibile, astfel încât Comisia să fie în măsură, dacă este cazul, să facă o 

propunere în timp util. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PIAȚA 

 
Comisia adoptă legea privind etichetarea originii ingredientelor: Noile norme care cer etichetarea 

originii pentru ingredientul principal al produselor alimentare atunci când diferă țara sau 

regiunea indicată pe eticheta produsului se vor aplica la nivelul UE începând cu 1 aprilie 2020, 

după ce Comisia Europeană a adoptat un regulament la 28 Mai. 

Reguli duble de etichetare a originii care se aplică începând cu luna aprilie 2020: Un regulament 

care impune ca alimentele prelucrate să aibă o etichetă de origine separată pentru ingredientul 

principal, atunci când aceasta diferă de originea indicată pe produs în ansamblul său, se aplică în 

UE începând cu 1 aprilie 2020. 

Companiile de lactate sunt binevenite în regulamentul UE privind etichetarea produselor 

originale: Asociația europeană a produselor lactate (EDA), 29 mai, a emis orientările sectoriale 

privind etichetarea voluntară a produselor lactate după adoptarea acestei săptămâni a unui nou 

regulament al UE. 

Sectorul vegetal pe bază de plante este creat pentru o creștere puternică anuală în SUA și Europa: 

Vânzările cu amănuntul de proteine pe bază de plante se vor majora cu 7% anual, atât în SUA, 

cât și în Europa în următorii câțiva ani, 2022, dublând valoarea curentă a vânzărilor de produse 

pentru acest sector. 

  

 

COMERȚ 

 
UE reacționează la restricțiile SUA privind oțelul și aluminiu: Începând de săptămâna trecută, 

Statele Unite impun taxe suplimentare de 25% și respectiv 10% asupra importurilor de oțel și 

aluminiu din UE. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: "Acesta este 

protecționismul, pur și simplu. Ținând seama de cei care nu sunt responsabili de capacitățile 

excesive, SUA se joacă în mâinile celor care sunt responsabili de această problemă. Nu ne lasă 

de ales decât să procedăm la un caz de soluționare a litigiilor din cadrul OMC și să impunem 

taxe suplimentare asupra unor importuri din SUA. Vom apăra interesele Uniunii, respectând în 

totalitate dreptul comercial internațional". Pentru mai multe informații, consultați comunicatul de 

presă. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_en.htm ) 

Malmström exclude negocierile cu SUA pentru a evita escaladarea disputei comerciale: 

Negocierile comerciale cu SUA sunt inchise, comisarul UE pentru comert, Cecilia Malmström, a 

declarat dupa ce grupul a lansat negocieri in cadrul OMC si pregatirile pentru "masuri de 

reechilibrare" împotriva tarifelor aplicate oțelului și aluminiului. 

Producătorii și comercianții cu amănuntul care se tem de amenințarea cu războiul comercial 

transatlantic: Producătorii și comercianții agroalimentari din Europa se tem de un viitor război 

comercial transatlantic după decizia administrației Trump din 31 mai de a impune tarife asupra 

importurilor europene de oțel și aluminiu în SUA. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_en.htm


 
 

Șefii de comerț din UE, SUA și Japonia se angajează să abordeze practicile care denaturează 

comerțul în țările emergente: Reprezentanții comerțului din SUA, UE și Japonia au semnat o 

declarație comună care promite să contracareze aspecte precum practicile care denaturează 

comerțul care duc la o supracapacitate globală gravă unele economii emergente. 

UE lansează o cauză a OMC împotriva transferurilor inechitabile de tehnologie ale Chinei: În 

prezent, UE a inițiat proceduri legale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) 

împotriva legislației chineze care subminează drepturile de proprietate intelectuală ale 

companiilor europene. Citiți mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

4027_en.htm ) 

  

  

INSTITUȚII 

 
Cabinetul Elżbieta BIEŃKOWSKA: Andrzej Tomasz CELIŃSKI a fost numit nou membru al 

cabinetului. Acesta va fi responsabil de relațiile cu Parlamentul European, evaluarea generală și 

sprijin în politica și strategia de comunicare. 

Cabinetul lui Federica MOGHERINI: Stefano GRASSI s-a alăturat echipei ca nou șef de cabinet, 

înlocuind-o pe Fabrizia.PANZETTI care a intrat în cabinetul lui Udo BULLMANN (S & D, DE) 

în funcția de șef al personalului. Dl GRASSI a fost anterior consilier instituțional în cabinetul 

președintelui JUNCKER. 

DG AGRI: Christina GERSTGRASSER a fost numită șef de monitorizare și evaluare (Direcția C 

- Strategie, simplificare și analiză politică), înlocuindu-l pe Yves PLEES. 

DG RTD: Șeful științei deschise și al politicii ERA Fabienne GAUTIER a fost numit, de 

asemenea, pentru a ocupa rolul de șef al inovației deschise, înlocuindu-l pe Matthew KING. 

KING va avea în prezent responsabilitatea unității de text și de exploatare a datelor  în cadrul 

Competențelor Centrului Comun de Cercetare (JRC) (Ipra). 

DG SG: Marlene Rosemarie MADSEN a fost numită șef interimar al administrației veniturilor și 

al finanțelor publice, gestionarea serviciului de sprijin pentru reforma structurală, înlocuindu-l pe 

Riccardo ERCOLI. 

Eurodeputatul Claude TURMES (Greens / EFA, LU) își va părăsi locul în Parlamentul European 

pentru a deveni noul secretar de stat pentru mediu în Luxemburgul său nativ la mijlocul/sfârșitul 

lunii iunie, în locul lui Camille GIRA, care a decedat recent. Tilly METZ îl va urma la Bruxelles. 

Dl TURMES este deputat în Parlamentul European din 1999, iar activitatea sa parlamentară s-a 

concentrat, printre altele, pe emisiile de CO2 generate de vehiculele grele. El a fost, de 

asemenea, raportorul Parlamentului privind guvernarea Uniunii Energiei. 

Europarlamentarul James CARVER (UK) a părăsit grupul EFDD și acum este deputat în 

Parlamentul European. De asemenea, a demisionat din Ukip. Dl CARVER a explicat că "acum 

se află din ce în ce mai mult în afara partidului", adăugând că nu are nici o dorință de a se angaja 

în scuze publice care ar servi numai pentru a continua agenda adversarilor politici ai lui Ukip și a 

celor care încearcă să oprească ieșirea Marii Britanie din UE. 

Bernard MONOT (FR) a părăsit grupul ENF și s-a alăturat grupului EFDD. A părăsit și Frontul 

Național și s-a alăturat Debout în Franța. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_en.htm


 
 

Consiliul European pentru Biodiesel (EBB): Kristell GUIZOUARN l-a succedat pe Alain 

BRINON în calitate de președinte. 

Federația europeană a producătorilor de carton ondulat (FEFCO): Jan KLINGELE a fost reales 

președinte și Jean-Paul MACHARIS este pus în funcția de vicepreședinte pentru un mandat de 

doi ani. Saverio MAYER a fost ales vicepreședinte și Nina IVERSEN vicepreședinte de onoare. 

Federația Europeană a Băncilor Alimentare (FEBA): În timpul Adunării Generale din 26 mai la 

Budapesta, Jacques VANDENSCHRIK a fost reales în funcția de președinte. Jacques BAILET a 

fost ales vicepreședinte, Karen-Inger THORSEN secretar, iar Tom HILLEMANS trezorier. 

Balazs CESH, Jochen BRÜHL, Malgorzata LELONKIEWICZ, Marco LUCCHINI și Pedro 

CASTAÑOS RUIZ au fost aleși în calitate de membri ai consiliului de administrație. 

Convertoarele plastice europene (EuPC): Renato ZELCHER a fost ales noul președinte pentru 

perioada 2018-2020, înlocuindu-l pe Micheal KUNDEL. 

UBS: Fostul comisar european pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor 

de capital Lordul Jonathan HILL a fost numit consilier senior. În noul său rol el va consilia 

clienții băncii corporative la Brexit. Numirea sa a provocat furie în rândul promotorilor de 

transparență, care spun că acest lucru ar putea deschide calea unui potențial conflict de interese. 

 

 

BREXIT 

 
Negociatorul șef al UE, Michel BARNIER, s-a întâlnit cu Nicola STURGEON luni, 28 mai. 

Primul ministru scoțian a reafirmat angajamentul Scoției de a continua colaborarea, prietenia și 

parteneriatul cu UE. Doamna STURGEON a vizitat Scotland House pentru a participa la 

relansarea sa, în urma extinderii sale recente și a discutat importanța continuării angajamentului 

pro-activ al UE. Ea a subliniat, de asemenea, poziția guvernului său privind calitatea de membru 

al Regatului Unit în piața unică. Ea a cerut, de asemenea, premierului britanic Theresa MAY să 

"admită" aderarea la uniunea vamală pentru a sparge blocajul Brexit, poziția Regatului Unit fiind 

"nesustenabilă". 

Înainte de întâlnirea cu primul ministru, Barnier a ținut un discurs la cel de-al 28-lea Congres al 

Federației Internaționale pentru Dreptul European (FIDE), unde a vorbit despre necesitatea de a 

ajunge la un acord privind guvernarea acordului de retragere, care ar trebui să includă sistemul 

jurisdicțional de soluționare a litigiilor și găsirea unei soluții la frontiera dintre Irlanda și Irlanda 

de Nord și cadrul viitorilor relații cu Marea Britanie. El a cerut Regatului Unit să-și clarifice 

poziția cu privire la uniunea vamală și a menționat că, dacă Marea Britanie dorește să își 

reconsidere poziția în acest sens, atunci este mai bine să o facem în curând. El s-a referit, de 

asemenea, la rolul Curții de Justiție în sistemul jurisdicțional sau arbitraj al soluționării litigiilor 

și al respectării rolului instanțelor britanice. 

Secretarul britanic pentru apărare, Gavin WILLIAMSON, a anunțat lansarea primei strategii 

britanice privind spațiul de apărare și că comandamentul aerian al RAF și-a asumat 

responsabilitatea pentru comandarea și controlul operațiunilor militare ale spațiului militar 

britanic pentru a apăra interesele Regatului Unit în spațiu. Măsura vine după ce Marea Britanie a 

exprimat o puternică obiecție față de excluderea sa de la programul Galileo al UE. 



 
 

. 

În știrile uniunii vamale, reprezentanții companiilor au făcut presiuni asupra prim-ministrului 

britanic Theresa MAY pentru a ajunge la un acord vamal fără fricțiune post-Brexit sau risca o 

problemă în investițiile din Regatul Unit. Într-o declarație comună, Masa rotundă europeană a 

industriașilor (ERT) a declarat: "Fluxul neîntrerupt al mărfurilor este esențial atât pentru 

economia UE, cât și pentru economia britanică, care trebuie să fie fără fricțiune, ca și în cazul 

unei uniuni vamale. Incertitudine cauzează mai puține investiții." 

În ceea ce privește chestiunea despre frontierele cu Irlanda, secretarul britanic Brexit, David 

DAVIS, este de părere că Irlanda de Nord trebuie să primească atât statutul UE, cât și statutul 

britanic, împreună cu o zonă tampon de frontieră de 10 mile în încercarea de a sparge blocajul 

vamal. 

O campanie transfrontalieră care impune un alt referendum cu privire la afacerea finală Brexit, 

condusă de grupul pro-UE Țara Galilor pentru Europa, a câștigat sprijinul a peste 30 de 

reprezentanți ai partidelor, inclusiv parlamentarii, liderii consiliilor, membrii adunării și deputații 

europeni. 

Un grup de bază este, de asemenea, pregătit să lanseze un turneu de vorbire, numit "Stânga 

împotriva Brexit". Parlamentul britanic al muncii, Julie WARD, va fi unul dintre cei mai 

importanți vorbitori și se va alătura forțelor împreună cu co-liderul Partidului Verzilor din Marea 

Britanie, Caroline LUCAS, secretarul general al SSS TSSA Manuel CORTES, Michael 

CHESSUM și deputatul Catherine West în încercarea de a convinge liderul Jeremy CORBYN și 

aliații săi să-și schimbe poziția pe Brexit. CORBYN a refuzat să excludă susținerea acordului 

final Brexit convenit de prim-ministrul britanic. Cu toate acestea, campania nu va încerca să 

numească un al doilea referendum cu privire la ieșirea din Marea Britanie. 

Între timp, cel de-al doilea episod din "Carry on Brussels", un documentar care se concentrează 

asupra Parlamentului European, a fost lansat miercuri pe canalul 4. 

Companiile agroalimentare din Marea Britanie vor să trimită Manifestul Brexit primului ministru 

May: Mai mult de 100 de organizații din Marea Britanie, reprezentând fermieri, furnizori de 

alimente, producători și comercianți cu amănuntul, au trimis primului ministru un manifest 

comun care solicită guvernului să continue promovarea sectorului după Brexit. 

Organizația rurală prezintă planul pentru programele britanice de bunăstare publică după Brexit: 

După Brexit, finanțarea pentru agricultura comună a UE în Anglia ar trebui transferată complet 

la o nouă schemă de bunuri publice care implică contracte multianuale între fermieri și guvernul 

britanic, spune o organizație rurală. 

 

DIN EUROPA 

 
Italia: Giuseppe CONTE a fost denumit în funcția de noul prim-ministru vineri, 1 iunie. 

Slovenia: Alegerile parlamentare au avut loc duminică, 3 iunie, iar partidul de dreapta a câștigat. 

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă vor forma un guvern. 



 
 

Spania: Primul Ministru Mariano RAJOY a fost votat în afara funcției în votul de neîncredere 

depus de liderul Partidului Socialist Pedro SANCHEZ. Votul, care a fost susținut cu 180 de 

voturi, cu 169 împotrivă și cu o abținere, urmează unui scandal de corupție care implică membri 

ai Partidului Popular. SANCHEZ a fost investit în funcția de noul prim-ministru în timpul 

weekendului și se așteaptă să formeze un nou cabinet în această săptămână. 

  

ALTELE 

 
Comisia propune noi norme pentru a intensifica punerea în aplicare a politicii comune în 

domeniul pescuitului. Un comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

3978_en.htm ) este disponibil. 

Parlamentul sprijină revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor. Declarațiile comisarului 

Thyssen în timpul dezbaterii în plen și în urma votului sunt disponibile aici. 

(https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/thyssen/announcements_en ) 

 

Actualitatea bugetului UE: 

• Întrebări și răspunsuri (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_en.htm ) privind 

dezvoltarea regională și politica de coeziune după 2020 

• 181 milioane EURO pentru consolidarea luptei împotriva fraudei care afectează bugetul UE 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_en.htm )  

• Întrebări și răspunsuri (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_en.htm ) privind noul 

fond social și Fondul de ajustare la globalizare pentru perioada 2021-2027 

• A fost explicat un program de susținere a reformei și o funcție de stabilizare a investițiilor 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_en.htm ) pentru consolidarea Uniunii 

Economice și Monetare a Europei (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3971_en.htm 

)  

• Mai multe informații despre bugetul UE pentru viitor pot fi găsite aici. 

(https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en ) 

  

Actualizarea investițiilor: 

• 200 milioane EUR pentru IMM-urile inovatoare din Polonia. Citiți mai multe aici. 

(https://ec.europa.eu/commission/news/juncker-plan-additional-eu200-million-innovative-smes-

and-small-mid-caps-poland-2018-may-28_pl )  

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

sunt investite într-o nouă autostradă finanțată de UE pentru conectarea Budapestei cu România 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3978_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3978_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/thyssen/announcements_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3971_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
https://ec.europa.eu/commission/news/juncker-plan-additional-eu200-million-innovative-smes-and-small-mid-caps-poland-2018-may-28_pl
https://ec.europa.eu/commission/news/juncker-plan-additional-eu200-million-innovative-smes-and-small-mid-caps-poland-2018-may-28_pl
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