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STIRI EXTERNE: 

Stimati colegi, 

Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR 

care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima 

perioada. 
 

 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 
 

Propunerile legislative ale PAC lasă deputaților europeni preocupări serioase: 

Deputații europeni și-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la propunerile 

comisiei, care afirmă că acestea nu dispun de ambiție și de o susținere bugetară 

adecvată. Deputații europeni au avut rezerve serioase cu privire la posibila 

"agravare a administrației", reducerea substanțială a programelor de dezvoltare 

rurală, "renaționalizarea PAC" și nefinanțarea măsurilor de mediu la nivelul UE. 

Unii au criticat și lipsa de ambiție de a face față "inegalității". Comisarul Hogan 

a descris propunerile ca fiind "ambițioase, echilibrate și realiste" - dar a 

recunoscut, de asemenea, că una dintre "cele mai mari provocări" este bugetul. 

Propunerile Comisiei vor duce la o PAC care să schimbe viitorul? Propunerile 

Comisiei privind mai multă subsidiaritate și accentul pe performanță ar putea 

conduce la o "schimbare pasivă" în politica agricolă comună după 2020, însă 

"limitarea" și sprijinul suplimentar acordat tinerilor agricultori vor fi 

contraproductive pentru competitivitatea sectorului. Pe termen lung, cheltuielile 

ar trebui utilizate pentru a promova dezvoltarea rurală și bunurile publice în loc 

să se bazeze în continuare pe plățile directe și pe sprijinul cuplat. 

Plățile directe au împiedicat creșterea productivității agricole în Suedia: Un 

studiu al OCDE a arătat că plățile decuplate ale PAC tind să aibă un impact 

negativ predominant asupra productivității în sectorul agricol suedez, în timp ce 

măsurile de ecologizare nu vor îmbunătăți situația de mediu din țară. 

Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar primesc doar o parte 

minoră din finanțarea PAC: Un audit a descoperit că companiile agroalimentare 

mici și mijlocii primesc doar o parte minoră din finanțarea dezvoltării rurale din 

Republica Cehă, în ciuda faptului că este principalul grup țintă pentru sprijin, 

deoarece majoritatea bugetului este absorbită de întreprinderile mari. 

Procesele agro-forestiere necesare pentru îmbunătățirea productivității 

fermierilor după Brexit: Un grup de conservare a naturii a recomandat ca Regatul 

Unit să organizeze studii agro-forestiere importante înainte de retragerea din UE 

pentru a spori productivitatea agricolă și protecția mediului. 

  

  



 

INOVARE/PROTECȚIA CULTURILOR 
 

Tehnologiile luminoase ajută fermele să ajusteze aromele alimentare: Diferitele unde de lumină 

pot stimula gustul și valoarea nutrițională a fructelor, salatelor și ierburilor cultivate în interior, 

ajutând astfel la deschiderea ușii pentru acceptarea pe scară largă a produselor în rândul 

consumatorilor. 

Apelul de a utiliza noi tehnologii pentru combaterea fosforului în Marea Baltică: Fosforul care 

intră în Marea Baltică poate fi eliminat prin tehnologie nouă și pescuit comercial pentru 

combaterea poluării marine, au susținut experții industriei la cea de-a treia Conferință europeană 

privind fosforul durabil. 

Reguli pentru siguranța dronelor: Plenul a susținut un acord provizoriu încheiat între Parlament 

și Consiliu în noiembrie 2017 cu privire la principiile la nivel european referitoare la drone și la 

operatorii lor pentru a asigura o siguranță de utilizare în comun. Acordul va trebui acum aprobat 

de miniștrii UE. 

  

MEDIU  
 

Executivul UE primește doi ani pentru a răspunde încălcării de la Aarhus: Consiliul UE este pe 

cale să ordone Comisiei Europene să rectifice încălcările Convenției de la Aarhus privind accesul 

la justiția ecologică, dar măsurile legislative trebuie luate doar "dacă este cazul" 

Deputații europeni susțin raportul privind economia circulară: Parlamentul European a adoptat 

un raport care susține elaborarea unor indicatori metodologici pentru a monitoriza modul în care 

UE cheltuie fondurile de coeziune pe măsuri de economie circulare. 

Legislația privind deșeurile alimentare și ambalarea adoptată: O serie de directive legate, inclusiv 

legile care stabilesc obiectivele de reducere a alimentelor și a deșeurilor de ambalaje, au fost 

publicate în Jurnalul Oficial al UE la 14 iunie, după ce Consiliul și Parlamentul European le-au 

adoptat la sfârșitul lunii trecute. 

Propunerile PAC vor duce la "încă un deceniu de declin al biodiversității": ONG-ul avertizează 

că planurile Comisiei Europene de a reforma politica agricolă comună se ridică la o "revărsare de 

2,0" și vor pune natura în pericol, permițând "încă un deceniu de agricultură-dăunătoare intensivă 

", a susținut un grup pentru protecția naturii. 

 

 

 

 

 



 

CLIMĂ/ENERGIE 
 

UE stabilește un obiectiv de 32% din surse regenerabile de energie: Aproximativ o treime din 

energia utilizată în UE ar trebui să provină din surse regenerabile până în 2030, legiuitorii au 

convenit joi, dar ecologiștii au considerat că acordul este prea slab pentru a atinge obiectivele 

ecologice ale blocului. Săptămâna trecută, doua dintre cele 8 propuneri legislative din pachetul 

"Clean Energy for All for Europeans" (adoptat de Comisia Europeană la 30 noiembrie 2016, 

IP/16/4009 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm )) au fost deja convenite de  

colegislatori. Citiți declarația completă aici.( http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-

18-4155_en.htm )  

Instituțiile UE încheie un acord privind eliminarea uleiului de palmier: Cele trei instituții ale UE 

au convenit asupra unei înțelegeri prin care țările UE nu vor mai fi nevoite să subvenționeze 

biocombustibilii pe bază de alimente pentru a atinge obiectivele viitoare ale UE în domeniul 

energiei verzi. 

Reprezentanții pădurilor avertizează că revizuirea regulilor privind energia din surse regenerabile 

ar putea împiedica bioeconomia: Reformarea directivei privind energia regenerabilă (RED II) nu 

trebuie să împiedice dezvoltarea bioeconomică, în special în zonele rurale, au afirmat proprietarii 

de păduri din UE, manageri și agricultori. 

Italia și Spania se aliniază cu deputații europeni pentru obiectivele ridicate ale politicii climatice: 

Mingea este ferm în instanța germană după ce noile guverne ale Italiei și Spaniei au sprijinit 

cererile deputaților europeni pentru obiective înalte de energie regenerabilă și eficiență. 

Țările de Jos solicită un obiectiv "ridicat" în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră: 

UE ar putea și ar trebui să își majoreze obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

până în anul 2030 la 55% din propunerea actuală de 40%. 

Fermierii francezi își ridică blocada de plante de biocombustibili după întâlnirea cu ministrul: 

Sindicatul național al fermierilor francezi și organizația care reprezintă tinerii fermieri au cerut o 

oprire treptată a blocadei rafinăriilor și depozitelor de combustibil care au avut loc din 10 iunie - 

protestează împotriva importurilor de ulei de palmier ieftin. 

Dezamăgirea cu obiectivul de 25% a climei pentru bugetul extern al UE: Campaniștii din 

domeniul mediului au declarat că sunt dezamăgiți de propunerile Comisiei Europene pentru 

bugetul UE pentru acțiunea externă în cadrul financiar multianual post-2020. 

Legal&General devine exigent în ceea ce privește problemele legate de schimbările climatice: 

Managementul juridic și general al investițiilor L&G a declarat că va vota împotriva reînnoirii 

președinților în opt companii internaționale majore pentru că nu au reușit să lupte împotriva 

schimbărilor climatice. 
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SĂNĂTATE 
 

Siguranța alimentară în viitorul buget al UE (2021-2027): Comisia a adoptat propunerea 

legislativă privind un nou program al pieței unice, care include o componentă specifică  

"Alimentară", cu o alocare totală de 1,68 miliarde de euro. În domeniul alimentației, principalele  

obiective ale programului sunt: (1) prevenirea și eradicarea bolilor animalelor și a dăunătorilor 

din plante; (2) sprijinirea îmbunătățirii sănătății și bunăstării animalelor; (3) promovarea  

producției și consumului alimentar durabil și (4) îmbunătățirea eficienței și fiabilității 

controalelor oficiale. Mai multe informații: Bugetul UE pentru politicile privind siguranța 

alimentară (https://ec.europa.eu/food/safety/future/food-safety-future-budget_en ) , Comunicatul 

de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_en.htm ) , textul juridic și foaia de 

informare privind programul pieței unice (https://ec.europa.eu/commission/publications/single-

market-programme-legal-texts-and-factsheets_en )  și fișa tehnică privind siguranța alimentară. 

(https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/future_budget_factsheet_en.pdf ) 

Comisia va trece în tranziție în toamnă: Propunerile UE de reglementare a acizilor grași trans-

TFA sau trans-grăsimi din produsele alimentare prelucrate sunt susceptibile de a ieși din Comisia 

Europeană în toamnă, a aflat Politica IEG. 

Membrii UE sunt de acord cu noi proiecte de norme pentru a limita utilizarea excesivă a 

antibioticelor de către agricultori: Ambasadorii UE au confirmat acordul de limitare a utilizării 

antibioticelor în creșterea animalelor pentru combaterea rezistenței antimicrobiene (AMR). 

CEJ vrea să decidă dacă carnea provenită de la animalele ucise fără asomare poate purta etichetă 

ecologică: Curtea Europeană de Justiție (CEJ) urmează să decidă dacă acea carne provenită de la 

animalele sacrificate fără asomare poate fi etichetată ca fiind ecologică - într-un caz introdus de o 

organizație franceză pentru bunăstarea animalelor . 

UE a întărit limita de migrare specifică (LMS) pentru perclorat în materialele din material plastic 

care intră în contact cu alimentele de la 0,05 miligrame pe kilogram (mg/kg). 

Reziduuri metalice găsite în animale și produse derivate: Un raport emis de Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) afirmă că metalele se situează pe lista 

substanțelor care se găsesc cel mai frecvent în cantități excesive în efectivele de animale și 

produsele animale. 

Investigarea a lansat acuzații de ADN animal în "produse vegetariene": Chiftele de carne - fără 

carne – s-a presupus că ar conține carne de porc. O investigație a fost lansată în Marea Britanie 

după ce două produse care pretind că sunt fără carne au fost suspectate că ar conține urme de 

ADN animal după testare. 

UE și SUA consideră cererea crescândă de alternative pentru antibiotice la animalele de fermă: 

Cresc programele de reducere a medicamentelor fără antibiotice și a antibioticelor. Antibioticele 

sunt foarte eficiente pentru controlul bolilor la animale și au contribuit în mod semnificativ la 

producerea unor cantități abundente de alimente nutritive, de înaltă calitate, cu costuri reduse de 

origine animală, destinate consumului uman. 

Grupul de consumatori critică etichetele produselor alimentare înșelătoare: Într-un raport din 14 

iunie, Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) a lovit "etichetele" înșelătoare pe care 

industria le utilizează pentru a acoperi calitatea reală a produselor alimentare și a băuturilor. 

https://ec.europa.eu/food/safety/future/food-safety-future-budget_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_en.htm
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Studiul croat privește expunerea consumatorilor la ciuperci găsite pe boabe: Mostre luate din 21 

de grupuri de hrană, de la pâine la bere. Agenția croată de siguranță alimentară, HAH, a publicat 

un studiu de 25 de pagini privind expunerea consumatorilor croați la efectele deoxynivalenolului 

(DON), unul dintre câteva micotoxine produse de anumite specii de Fusarium care infectează 

frecvent porumbul, grâul, ovăz, orzul, orezul și alte cereale. 
 

Copiii din Anglia "consumă în fiecare zi echivalentul a 13 cuburi de zahăr": Băuturile răcoritoare 

sunt unul dintre cei mai importanți contribuabili la aportul de zahăr. Cifrele publicate de o 

agenție guvernamentală pentru sănătate au constatat că copiii din Anglia cu vârste cuprinse între 

patru și zece ani consumă echivalentul mediu de 13 cuburi de zahăr în fiecare zi, când aportul 

maxim recomandat este de cinci până la șase cuburi. 

Apelul britanic pentru controale - ouă fipronil contaminate găsite în Germania: Scandalul 

continuă cu noul lot de importuri contaminate din Olanda. Prelucrătorii de oua din Marea 

Britanie solicită importurile să facă obiectul unor cerințe suplimentare de testare după ce în 

Germania a fost raportat un nou caz de contaminare cu fipronil. 

Regulile care reglementează practicile industriei carnii din Marea Britanie "necesită 

modernizare": Un raport intermediar privind rapoartele din Regatul Unit de tăiere 

concluzionează că orientările, formarea și comunicările au fost subliniate ca necesitând atenție. 

Practicile actuale ale industriei cărnii în Marea Britanie nu prezintă un risc sistemic pentru 

sănătatea publică, însă sistemul general de asigurare și reglementare necesită modernizare. 

  

  

PIAȚA 
 

Comisia prezintă o metodologie comună de testare pentru calitatea duală a produselor 

alimentare: Comisia Europeană a lansat o nouă metodologie (https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-

harmonised-methodology-testing-food-products-180814 ) comună care permite autorităților 

naționale de protecție a consumatorilor să compare calitatea produselor alimentare vândute cu 

ambalaje similare în UE. Primele rezultate ar trebui să fie disponibile până la sfârșitul anului 

2018. Un comunicat de presă este disponibil online. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

4122_en.htm )  

Un comerciant cu amănuntul a fost amendat pentru etichetarea produselor alimentare 

"înșelătoare" care a revendicat produsul "Made in Slovenia": Etichetarea de origine a cărnii și a 

produselor lactate a fost "înșelătoare", au spus inspectorii sloveni. Hofer, un comerciant cu 

amănuntul austriac afiliat la supermarketul german Aldi Süd, a fost amendat pentru prezentarea 

înșelătoare a unor produse în supermarketurile sale din Slovenia. Hofer a folosit eticheta 

"Kakovost iz Slovenije" pentru produsele non-slovene, potrivit rapoartelor de presă slovene. 

Olanda ia calitatea/trasabilitatea o etapă mai departe, numind vaca care a produs lapte: "Fiecare 

lapte de vacă are un gust diferit". O companie olandeză a dezvoltat o tehnologie care va permite 

producătorilor de lactate să vândă lapte îmbuteliat de la vaci denumite individual. 

Parlamentarii polonezi au elaborat un proiect de lege care să permită vânzarea directă de produse 

alimentare de către agricultori: Legea vizează returnarea agricultorilor la "rolul tradițional" al 

producătorilor/procesatorilor de alimente. Parlamentarii polonezi au elaborat o lege care să 

permită fermierilor locali să-și vândă produsele în mod direct. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814
https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_en.htm


 
Organismul global de ulei de palmier - ajuta lucrătorii din plantații să raporteze abuzul: 

Reclamațiile pot fi trimise anonim prin telefonul mobil. Lucrătorii din industria uleiului de 

palmier vor putea să comunice mai ușor și anonim orice abuz pe plantațiile lor prin intermediul 

telefonului mobil printr-o inițiativă lansată de Masa Rotundă privind Ulei de Palmier 

Responsabil (RSPO). 

Guvernul ceh ar putea investiga retailerul german cu privire la prețurile "reduse": Ministerul 

Agriculturii preocupat de prețurile la carne și lapte. Ministerul Agriculturii din Cehia poate 

solicita o investigație privind practicile lanțului german de distribuție Kaufland, care a pus recent 

un litru de lapte în vânzare pentru suma de 1 Kč (0,04 EUR). 

 

COMERȚ 
 

Țările UE recurg la măsuri de retorsiune împotriva tarifelor din SUA: Statele membre au aprobat 

în unanimitate planul Comisiei Europene de a impune taxe suplimentare de import asupra 

mărfurilor din SUA ale căror exporturi către bloc sunt evaluate la 2,8 miliarde de euro. 

Italia amenință să împiedice ratificarea deplină a acordului CETA: Italia nu va ratifica acordul de 

liber schimb al UE cu Canada, deoarece nu asigură o protecție suficientă a produselor 

agroalimentare protejate ale țării, potrivit noului ministru italian al Agriculturii. 

Producătorii de vinuri din Rusia doresc impozitarea impusă importurilor: Aproximativ 600.000 

de sticle importate anual ar putea fi afectate. Producătorii de vinuri ruși din cadrul Uniunii 

vinificatorilor și producătorilor de vin au solicitat guvernului țării să impună tarife la importurile 

de vin, într-o mișcare de sporire a competitivității producătorilor autohtoni. Guvernul va lua o 

decizie în această lună. 

China a stabilit să confirme noi tarife  pentru bunurile agricole ale SUA: Beijingul nu a pierdut 

timp să reacționeze la noile tarife anunțate de SUA astăzi (15 iunie), spunând că China va 

impune imediat măsuri de represalii "de aceeași dimensiune și putere". 

 

INSTITUȚII 
 

Componența PE după alegerile din 2019: Deputații europeni au votat pentru reducerea oficială a 

mărimii parlamentului de la 751 la 705 de locuri. 27 dintre cele 73 de locuri care vor fi vacante 

de către deputații britanici după Brexit vor fi redistribuite în 14 state membre care sunt în prezent 

subreprezentate, iar restul de 46 vor fi rezervate pentru viitoarea extindere. Consiliul European 

va trebui acum să verifice decizia în timpul summitului UE din 28-29 iunie. Danuta HÜBNER 

(PPE, PL) și Pedro Silva PEREIRA (S&D, PT) sunt co-raportorii Parlamentului în dosar. 

CE dezvăluie membrii grupului de finanțare durabilă: Comisia Europeană a anunțat membrii 

grupului său tehnic de experți privind finanțele durabile, care fac parte din lucrările sale privind 

punerea în aplicare a planului său de acțiune despre finanțarea ecologică. 

  



 
Grupul, care va începe să se întâlnească în iulie 2018 și va depune eforturi pentru a dezvolta un 

sistem de clasificare a UE - sau așa-numita taxonomie - pentru activități durabile din punct de 

vedere ecologic, grupul va sprijini, de asemenea, Comisia în crearea unui standard european al 

obligațiunilor verzi îmbunătățind divulgarea informațiilor legate de climă și contribuind la 

dezvoltarea unei categorii de indicatori cu emisii reduse de carbon. Citiți mai multe aici. 

(https://ec.europa.eu/info/publications/180613-sustainable-finance-teg-members_en ) 

Un nou grup de experți în domeniul inteligenței artificiale (AI): Comisia a numit 52 de experți 

(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-appoints-expert-group-ai-and-

launches-european-ai-alliance ) care să consilieze Comisia și să creeze o platformă de colaborare 

pentru a contribui la construirea unei comunități de părți interesate - Alianța Europeană a IA. 

(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance ) Grupul de experți va ajuta 

Comisia să implementeze abordarea europeană privind IA și va elabora orientări etice până la 

sfârșitul acestui an și un set de recomandări până la jumătatea anului 2019. Platforma AI 

Alliance poate fi accesată aici. (https://ec.europa.eu/futurium/en/eu-ai-alliance )  

A doua rundă de negociere privind Registrul de transparență: Mai multe informații sunt 

disponibile într-un comunicat de presă aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-

18-4150_en.htm ) 

DG FISMA: Eric DUCOULOMBIER, actualul șef de unitate, relațiile interinstituționale, 

planificarea și relațiile cu părțile interesate a înlocuit-o pe Nathalie de BASALDUA-

LEMARCHAND în calitate de director interimar al Direcției B. 

DG TRADE: Ewa SYNOWIEC a înlocuit actualul director general adjunct Sandra GALLINA în 

calitate de director în cadrul Direcției D - Dezvoltare Durabilă, Acordurile de parteneriat 

economic, Africa-Caraibe și Pacific, Agroalimentare și Pescuit. 

Deputații europeni, Jean-Paul DENANOT (S&D, FR) și Paavo VÄYRYNEN (ALDE, FI) au 

ieșit din funcție în 10 și 11 iunie. Karine GLOANEC MAURIN și Mirja VEHKAPERÄ i-au 

înlocuit. 

Deputații europeni Viviane REDING (PPE, LU) își va da demisia din 2 septembrie. 

Deputații Karine GLOANEC MAURIN (S&D, FR) au aderat la Comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (AGRI) în calitate de membru. 

Europarlamentarul Julie GIRLING (PPE, UK) s-a alăturat Comitetului special pentru procedura 

de autorizare a pesticidelor (PEST) a Uniunii Europene, înlocuindu-l pe Karl-Heinz FLORENZ 

(PPE, DE). 

CEJ: Irmantas JARUKAITIS (LT) și Peter George XUEREB (MT) au fost numiți în calitate de 

judecători începând cu data de 7 octombrie pentru o perioadă de șase ani. 

Asociația Europeană a Producătorilor Proaspeți (freshfel): Stephan WEIST și Salvo LAUDANI 

au fost aleși în funcția de președinte și vicepreședinte în cadrul evenimentului său anual din 7-8 

iunie la Hamburg, Germania. 

  

  

BREXIT 
 

Actualizare: Proiectul de lege privind retragerea din UE a revenit săptămâna aceasta în Camera 

Deputaților pentru o dezbatere în urma amendamentelor făcute de Casa Lorzilor. Deputații au 

dezbătut votul semnificativ asupra afacerii finale. 
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Deputatul conservativ pro-UE, Dominic GRIEVE, a prezentat un amendament care ar garanta că 

miniștrii vor vrea până în noiembrie să negocieze în continuare acordul, dacă cel care va fi 

prezentat de guvern este respins de Parlament. Cu toate acestea, formularea amendamentului a 

fost ulterior modificată de guvern, contestând conducerea primului ministru al Regatului Unit. 

Deputații au votat amendamentul Lorzilor privind includerea zilei de ieșire din proiectul de lege. 

Modificarea de către Domnul privind menținerea apartenenței la Spațiul Economic European 

(SEE) a fost, de asemenea, înfrântă. 

Proiectul de lege va reveni Lorzilor spre examinare luni, 18 iunie. 

Guvernul britanic a suferit o altă lovitură, după ce ministrul justiției, Philip LEE, a demisionat de 

la abordarea lui Theresa MAY a Brexit-ului. Edward ARGAR, care anterior era Secretar 

Partener Privat la secretarul de interne, l-a înlocuit. 

În ceea ce privește politica de imigrație, Downing Street a confirmat că medicii și asistenții 

medicali vor fi excluși de la plafonul vizelor migranților calificați - lege care a fost introdusă de 

premierul Theresa MAY, când a fost secretar de origine, pe fondul temerilor legate de lipsa 

personalului. 

Secretarul de stat, Sajid JAVID, a anunțat, de asemenea, o schemă de viză pentru antreprenorii 

care doresc să înființeze noi afaceri în Marea Britanie, care urmează să fie lansată în primăvara 

viitoare. 

Comisia Europeană a publicat diapozitive care sintetizează posibilitățile pentru țările terțe de a le 

implica în activitățile legate de spațiul comunitar, inclusiv Galileo, și a oferit o comparație cu 

pozițiile din Regatul Unit. 

Hogan ridică perspectiva celui de-al doilea referendum: Susținând că opinia publică britanică se 

întoarce împotriva părăsirii blocului deoarece încep să vadă prin "înșelăciunile și minciunile" 

politicienilor britanici, comisarul UE pentru agricultură, Phil Hogan, a înființat spectrul unui al 

doilea referendum Brexit. 

Regatul Unit a renunțat la planul de acordare de ajutor – după finalizarea Brexit-ului: Regatul 

Unit este obligat să renunțe la angajamentul său anterior de a impune un plafon plăților directe 

către cei mai mari fermieri din Anglia, după Brexit, în favoarea unui "sifon" mai graduat, a 

plăților pe toate dimensiunile exploatațiilor agricole. 

 

DIN EUROPA 
 

Polonia: Ministrul polonez al AGRI a demisionat. 

Spania: Ministrul Culturii, Maxim HUERTA, a demisionat după o săptămână în funcție, după ce 

a dezvăluit evaziunea fiscală. José Guirao l-a urmat. 

Discuția despre numele țării: Atena și Skopie au ajuns la un acord de soluționare a unui conflict 

de nume de lungă durată între cele două țări. Cei doi prim-miniștri au convenit asupra Republicii 

Macedonia de Nord (termenul va fi aplicat - erga omnes), ca noul nume.  

Măsura care deschide calea pentru aderarea la UE și NATO, a fost acceptată de înalți oficiali UE 

și NATO. 

Cu toate acestea, mutarea nu a reușit să obțină suport intern. Liderul grec de opoziție, Kyriakos 

MITSOTAKIS, a depus un vot de premier pentru Alexi TSIPRAS. MITSOTAKIS a spus că 

acordul este "în detrimentul intereselor proprii ale Greciei și oferă concesii inacceptabile. 



 
Partenerul guvernului de coaliție inferior, Grecii Independenți au declarat că vor vota acordul, 

deoarece cuvântul "Macedonia" este inclus în noul nume. Totuși, partidul nu va susține moțiunea 

de încredere. Dezbaterea va fi încheiată sâmbătă 16 iunie. 

Președintele FYROM Gjorge IVANOV a mai spus că nu va semna acordul, care este totuși 

probabil să fie semnat duminică, 17 iunie, în Lacul Big Prespa. 

 

ALTELE 
 

Comisia lansează primul premiu european pentru sustenabilitate: Comisia a lansat primul premiu 

european pentru sustenabilitate pentru a recunoaște eforturile și creativitatea întreprinderilor 

europene, a organizațiilor și a persoanelor care lucrează pentru atingerea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă ale ONU. Anul acesta, tema premiului este "Împuternicirea oamenilor și 

asigurarea incluziunii și egalității". Câștigătorii vor fi anunțați de prim-vicepreședintele Comisiei 

Europene, Frans Timmermans, și vicepreședintele Jyrki Katainen, la o ceremonie la nivel înalt în 

primăvara anului 2019. Aplicațiile pot fi depuse până la 14 septembrie 2018. Pentru mai multe 

informații: Premiul pentru sustenabilitate europeană. 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-

goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_en ) 

Dezbatere despre viitorul Europei: Mark RUTTE a fost al șaptelea lider UE care s-a adresat 

deputaților europeni viitorul Europei. Primul ministru olandez a spus că Europa nu este un meniu 

pe care să-l alegeți și a adăugat că tot mai mult – Europa - nu este răspunsul la problemele pe 

care oamenii le întâmpină zilnic. În cadrul ședinței plenare, RUTTE a adăugat că UE trebuie să 

facă alegeri cu privire la rolul său în anii următori și i-a invitat să se concentreze asupra 

sarcinilor de bază. 

Reforma judiciară în Polonia: Deputații europeni au dezbătut reformele judiciare care vor intra în 

vigoare la 3 iulie cu primul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans TIMMERMANS. 

Deputații europeni s-au alăturat ONG-urilor poloneze în cererea Comisiei de a solicita Curții 

Europene de Justiție o hotărâre interimară de suspendare a modificărilor aduse Curții Supreme 

Poloneze, care ar obliga până la 40% dintre judecători să se pensioneze anticipat. 

Fondul nou pentru investiții în economia maritimă și sprijinirea comunităților de pescuit: Pentru 

următorul buget pe termen lung al UE 2021-2027, Comisia propune 6,14 miliarde de euro în 

cadrul unui fond mai simplu și mai flexibil pentru pescuitul european și pentru economia 

maritimă. Citiți textele legale și fișele cu informații despre resursele naturale și mediul 

înconjurător, aici(https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-

environment_en ) , aici (https://ec.europa.eu/fisheries/questions-and-answers-new-european-

maritime-and-fisheries-fund-emff-2021-2027_en )  și mai multe informații despre bugetul UE 

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

Comisia consultă pescarii, industria și societatea pentru posibilitățile de pescuit în 2019: Comisia 

a adoptat astăzi o comunicare (https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_en ) care 

analizează punerea în aplicare a politicii comune a UE în domeniul pescuitului 

(https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en ) și lansează procesul de consultare privind posibilitățile de 

pescuit pentru 2019. Mai multe detalii sunt disponibile aici. 

(https://ec.europa.eu/fisheries/commission-sets-direction-sustainable-fisheries-and-launches-

consultations-2019-fishing_en )  
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Planul de investiții: 

- 19,3 milioane de euro pentru susținerea expansiunii energiei regenerabile în Austria. Citiți mai 

multe aici. (https://ec.europa.eu/commission/news/european-investment-bank-and-erste-bank-

support-renewable-energy-expansion-austria-2018-jun-08_de )  

- 4 miliarde PLN (aproximativ 950 milioane de euro) pentru peste 18 000 de întreprinderi mici și 

întreprinzători din întreaga Polonia. 

- împrumut de 200 milioane de euro pentru renovarea rețelei de metrou din Madrid 

- 100 milioane de euro pentru dezvoltarea aeroportului Roland Garros pe insula Reunion, una 

dintre regiunile ultraperiferice ale UE. Citiți mai multe aici. 

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

juncker-plan_en? )  

- 20 milioane de euro pentru sprijinirea a 32 de proiecte de reformă în Grecia. Citiți mai mult 

online. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4143_en.htm ) 
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