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STIRI EXTERNE: 

Stimati colegi, 

Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR care 

cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima perioada. 
 

 
 

AGRICULTURA/ SILVICULTURA 
 

Procesul de reformă a PAC amanata până la alegerile europene:  

Deputații vor vota doar asupra legislației pentru următoarea agricultură comună (PAC) 

în aprilie, ceea ce înseamnă că următorul Parlament European va avea ultimul cuvânt 

cu privire la revizuirea politicii. Mai mult timp necesar pentru finalizarea 

amendamentelor 

 

Procesul de reformă a PAC amanat până la alegerile europene: 

Parlamentul European nu va vota propunerile de reformă ale politicii agricole comune 

până în aprilie, ceea ce înseamnă că reformele PAC 2020 nu vor fi convenite până 

după alegerile europene viitoare. Dacă noua PAC nu este acceptata între timp, termenii 

actuali vor fi reluați, dar cu un buget redus. 

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că "în prezent colaboreaza cu 

colegislatorii pentru a conveni asupra reformei PAC post-2020 cât de curând posibil. 

Comisia va fi pregătită să prezinte intelegeri tranzitorii dacă și când este necesar. " 

 

Comisia crește sprijinul național pentru fermieri până la 25 000 euro: 
Comisia a adoptat norme revizuite privind ajutorul de stat în agricultură, marind suma 

maximă pe care autoritățile naționale le pot utiliza pentru a sprijini fermierii fără a fi 

nevoie de aprobare prealabilă din partea Comisiei. Această decizie va permite tarilor 

UE să sporească sprijinul pentru agricultori fără a distorsiona piața, reducând în 

același timp sarcina administrativă pentru autoritățile naționale. De citit mai multe 

despre ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în agricultură zonele rurale 

(https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid_en ) și consultarea privind regulamentul de 

minimis (https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/consultation-de-minimis-

2018_en ) . 

 

Frauda masiva a CAP in Franța: Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a 

recomandat Comisiei Europene să recupereze 536.500 de euro din creditul PAC 

utilizat in mod abuziv în Franța între 2015 și 2017 în Corsica. Cazul implică șase 

persoane. 

https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid_en
https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/consultation-de-minimis-2018_en
https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/consultation-de-minimis-2018_en


 

 

INOVAREA / PROTECȚIA CULTURILOR 
 

Exemple repetate pentru utilizarea neonicotinoidelor în UE ar putea fi oprite:  

Comisia Europeană intenționează să propună măsuri "în viitorul apropiat" pentru a împiedica statele 

membre UE să repete autorizațiile de urgență pentru insecticidele neonicotinoide, clothianidin, 

imidacloprid și tiametoxam. 

 

Expunerea la glifosat creste riscul de dezvoltare a unei forme rare de cancer cu 41%, confrom 

unui studiu de caz al SUA:  
Un studiu publicat de Universitatea din Washington  a concluzionat că persoanele cu cea mai mare 

expunere la glifosat ar putea insemna un risc crescut de a obține un cancer rar. 

 

Republica Ceha vor revenirea? 

Utilizarea glifosatului a fost redusă în Republica Cehă, cu o nouă interdicție privind deshidratarea 

culturilor destinate consumului uman care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019. Cerealele și rapița sunt 

principalele culturi alimentare afectate de noile reglementări. Ministerul de Agricultura a fost acuzat 

că a făcut o întoarcere totală asupra interzicerii utilizarii glifosatului anunțat anterior în septembrie 

2018. Cititi mai multe aici.( http://www.arc2020.eu/czech-out-this-roundabout-way-to-not-ban-

roundup/?utm_source=ARC2020+Weekly+Brief&utm_campaign=0de53790b5-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4003a038a4-

0de53790b5-1246018601 )  

 

Propunerea Horizon Europe posibilă înainte de alegere: 

 

Comisarul Moedas a cerut miniștrilor să continue promovarea unui acord privind Horizon Europe 

înainte de alegerile din Parlamentul European din luna mai, argumentând că nu vede 

"Diferențe fundamentale" între instituțiile UE. 

 

MEDIUL INCONJURATOR 
 

UE sprijină lupii, in ciuda urletelor din partea fermierilor: 

Agricultorii au impus reguli pentru combaterea pradătorilor, dar Bruxellesul se opune. Într-o scrisoare 

(https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/02/Letter-

Wolves.pdf )  Comisarul Hogan și comisarul Vella au scris despre agricultura UE28 și miniștrii 

mediului, reiterând poziția Bruxelles-ului ce trebuie considerată o ultimă soluție pentru gestionarea 

populatiei de carnivori mari, cum ar fi lupii. 

 

 

Legislativii UE inaspresc restrictiile privind pop-upurile: deputații delegati și guvernul au convenit 

asupra reformelor poluanților organici persistenți (POP) pentru alinierea Europei la Coventia ONU 

Stockholm. 

 

http://www.arc2020.eu/czech-out-this-roundabout-way-to-not-ban-roundup/?utm_source=ARC2020+Weekly+Brief&utm_campaign=0de53790b5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4003a038a4-0de53790b5-1246018601
http://www.arc2020.eu/czech-out-this-roundabout-way-to-not-ban-roundup/?utm_source=ARC2020+Weekly+Brief&utm_campaign=0de53790b5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4003a038a4-0de53790b5-1246018601
http://www.arc2020.eu/czech-out-this-roundabout-way-to-not-ban-roundup/?utm_source=ARC2020+Weekly+Brief&utm_campaign=0de53790b5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4003a038a4-0de53790b5-1246018601
http://www.arc2020.eu/czech-out-this-roundabout-way-to-not-ban-roundup/?utm_source=ARC2020+Weekly+Brief&utm_campaign=0de53790b5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4003a038a4-0de53790b5-1246018601
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/02/Letter-Wolves.pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/02/Letter-Wolves.pdf


 

Franța indruma Europa spre sustenabilitatea corporatiilor: un studiu constata ca Franța 

găzduiește a treia dintre cele mai durabile întreprinderi și mai mult de două treimi din fondurile de 

investiții ecologice din Europa. 

 

Germania stabileste o strategie pentru eliminarea deseurilor alimentare pana in 2030: Guvernul 

german încearcă să reducă risipa alimentelor printr-o serie de măsuri voluntare și finanțări pentru 

cercetare in domeniul metodei “ambalajelor inteligente”.  

 

 

CLIMAT/ENERGIE 
 

Guvernele recunosc "urgența extremă" a acțiunii climatice: 
Comisarul UE pentru climă, Miguel Arias Cañete, a declarat că este "în mod particular multumit" 

pentru ca miniștrii de externe au aprobat propunerea executivului UE - obiectivul emisiilor zero net. 

 

CE finalizează lista reducerilor de carbon pentru 2021-2030: 

Lista de sectoare industriale care se vor califica pentru numărul maxim de indemnizatii alocate in 

cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) în următorul deceniu a fost 

adoptat de Comisia Europeană. 

 

MEPS solicita reducerile extreme de emisii in UE: 

UE ar trebui să își sporească targetul 2030 pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 15 

puncte, la 55%; conform membrilor comisiei pentru mediu a Parlamentului European. 

 

Comunitatea globala  de energie regenerabila admira UE pentru conducere: 

Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile (IRENA) a aclamat UE pentru energia 

regenerabilă, într-un raport privind modalitățile de integrare a vântului și sistemul solar în sistemele de 

alimentare. 

 

"VREM DOAR CA POLITICIENII SA ASCULTE LA OAMENII DE STIINTA": 
Acesta a fost unul dintre mesajele principale ale activistei în vârstă de 16 ani, Greta Thunberg, care s-a 

aflat la Bruxelles pentru a participa la una dintre grevele școlare climatice care au avut loc în fiecare 

săptămână în Belgia începând cu 2 decembrie. Înainte de a se alătura marșului, activista de origine 

suedeza a fost invitata să facă un discurs în fața Comitetului Economic și Social (CESE) și, ca de 

obicei, cuvintele ei au fost taioase: "Știm că majoritatea politicienilor nu vor să vorbească cu noi ", a 

spus Thunberg de la bun început. "Bine. Nici noi nu vrem sa vorbim cu ei ", a spus ea unei camere 

pline de politicieni din UE. "In schimb noi vrem ca ei să vorbească cu oamenii de știință. Sa ii asculte. 

Pentru că noi repetăm doar ceea ce spun ei și au spus zeci de ani ", a continuat ea. "Vrem să urmați 

Acordul de la Paris și rapoartele IPCC. Nu avem alte cerințe. Doar uniți-vă în spatele științei - aceasta 

este cererea noastră. " 

 

 

Alegerile arunca umbrele  asupra tranzitiei energiei in Spania: Planurile ambițioase fiind pilotate 

de către ministrul pentru tranziția ecologică, Teresa Ribera, calea Spaniei către neutralitatea carbonului 

a fost pusă sub semnul întrebării de alegerile anticipate. 



 

 

 

SĂNĂTATE / BUNASTAREA ANIMALELOR 
 

Decizia de punere în aplicare a răspunsului publicat privind crizele din UE: 

O decizie a Comisiei Europene care consolidează rolul executivului UE în produsele alimentare 

viitoare și criza siguranței hranei pentru animale, inclusiv crearea unei unități de criză și a unei rețele 

permanente, a fost publicată în Jurnalul Oficial. Acest nou Plan general se bazează în primul rând pe 

lecțiile învățate din crizele din anii recenti, cum ar fi E. coli în 2011 sau fipronil 

(https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/fipronil-incident_en )  în 2017. De asemenea, ia în considerare 

concluziile evaluării REFIT ( https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en ) de 

reglementare a GFL care a semnalat, în special, necesitatea unei atenții sporite privind pregătirea 

pentru situații de criză. Decizia va permite, atunci când este necesar, crearea unei "unități de criză". 

 

 

Belgia extinde zonele PPA după noua detectare: Autoritățile regionale din Belgia și-a extins din nou 

zonele de protecție după ce un mistreț infectat cu pestă porcină africană (PPA) a fost găsit în afara 

zonei tampon. Boala animalelor continuă să se răspândească prin țară. 

 

 

AESA spune ca UE ar trebui sa stabileasca obiective stricte pentru Salmonella: 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) recomandă ca UE să stabilească 

obiective mai stricte pentru contaminarea cu Salmonella la găinile ouătoare în vederea abordării 

cazurilor de Salmonela în public. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară  sustine 

reducerea la jumătate a cazurilor de infecție umană. 

 

 

Franța intentioneaza sa impuna informatiile nutritive pentru reclamele produselor alimentare 

dar renuntarea este posibila: Parlamentul francez a sprijinit un amendament cu 49 voturi care ar face 

ca toate reclamele alimentare să expuna informatiile nutritive prin codul de culori al etichetei. 

 

Agenția franceză pentru siguranța alimentelor solicită mai multi alergeni listati pe etichetele 

alimentelor: 

Agenția Franceză pentru Alimentație, Mediu,  Sănătatea și Siguranța Ocupationala solicită includerea 

mai multor alergeni pe etichetele produselor alimentare decât cele cerute în prezent în cadrul 

informațiilor referitoare la produsele alimentare in regulamentul privind consumatorii (FIC – 

1169/2011). 

 

 

Un grup de cercetare spune ca furnizorii de zahar „ar trebui sa fie vizati” pentru reducerea 

consumului  alimentar: 

Academicienii cer guvernului britanic să folosească posibilitatea Brexitului de a controla mai mult 

aprovizionarea cu zahăr, cu scopul de a face dietele mai sănătoase. Ei recomanda cote specifice și o 

revenire la prețurile minime pentru zahăr.  

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/fipronil-incident_en
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en


 
Colaborarea de Cercetarea alimentelor din Centrul pentru Politica Alimentară susține că Marea 

Britanie ar trebui "sa profite de Brexit" si sa restrictioneze furnizarea de zahăr pentru marii 

producători. 

 

 

PIATA 

 

Două treimi din suprafața plantațiilor de fructe a UE din Spania, Italia și Polonia:  
Cele mai recente cifre de la biroul de statistică al UE Eurostat arată că două treimi din suprafața 

plantațiilor de fructe din UE este concentrată în doar trei țări - Italia, Polonia și Spania. Aproape o 

treime din livezile UE se afla in Spania. 

 

 

Un nou raport: inspectorii UE trebuie să rezolve problemele alternativelor de etichetare a 

carnurilor: 

Un nou raport revoluționar din domeniul afacerilor internaționale think-tank Casa Chatham de analogii 

de carne – ambele alternative, atât pe bază de plante alternativele la carne și carnea de laborator 

crescuta din culturile celulare - a subliniat că autoritățile de reglementare din UE trebuie să adopte o 

abordare proactivă și incluzivă pentru rezolvarea incertitudinilor de reglementar, în special în vederea 

denumirii și etichetării produselor. "Analogii din carne ar putea ajuta UE să acționeze pe domenii 

politice prioritare, cum ar fi clima, rezistența la antibiotice și sisteme circulare de producție. 

 

Asociatia din Marea Britanie se confrunta cu utilizarea de lactoza pentru a eticheta alimente pe 

baza de plante:  

 

Asociația din industrie, Dairy UK, a scris unui producător de brânză vegană din Londra cerand 

companiei să nu descrie produsele lor ca fiind "brânză". Dezvoltarea reflectă o preocupare in crestere 

în Europa și SUA privind utilizarea termenilor de carne și lactate pentru produsele pe bază de plante. 

Dairy UK a scris la un magazin de brânzeturi non-lactate din Londra, cerându-le să nu utilizeze 

cuvântul "brânză" pentru a descrie produsele proprii. 

 

 

Comisia aprobă schema de lapte de oaia a Italiei: 

Guvernul italian sustine că, Comisia Europeană nu a făcut nicio obiecție față de aceasta schema de 

interventie planificată pe piața care vizează creșterea prețurilor la lapte pentru fermieri de oi. Măsura 

încearcă să abordeze problema numultumirilor agricultorilor de ovine din Sardinia. 

 

 

Mafia câștigă milioane din industria agro- alimentara din Italia:  

Organizațiile de mafie câștigă din ce în ce mai mult profit din piata agroalimentară italiană deoarece 

acestea au infiltrat toate componentele lanțului de aprovizionare cu alimente, avertizeaza principalul 

organism agricol. Subvențiile din cadrul PAC contribuie la atragerea organizațiilor mafiote în acest 

sector. 



 

 

 

COMERT 

 

UE vrea sa reduca importul de soia în cazul în care SUA impune tarifele auto: 
Comisia Europeană a avertizat președintele american, Donald Trump că blocul va renunța la 

angajamentul său de a cumpăra mai multa soia americană dacă SUA va introduce tarife represive 

pentru automobilele din UE.  

 

 

Rusia ar putea extinde embargo-ul pe importurile de produse alimentare  din occident pentru a 

include produsele procesate: 

Rusia poate interzice acum importurile de carne și pește conservate, ouă, măsline, sucuri de fructe și 

gemuri, potrivit declarațiilor recente ale unor membri senori, oficiali de stat și importatori, ca răspuns 

la un potențial nou val de sancțiuni din UE si SUA. Importatorii ruși au criticat propunerile. 

 

 

 

Brazilia se arata nemultumita de  cresterea importurilor de lapte din UE: 

 

Planurile Braziliei de a-și majora tariful extern comun (TEC) pentru UE privind laptele praf degresat  

și laptele praf integral  trebuie încă anunțate, iar punerea sa în aplicare este în prezent îndoielnică. Dar 

se așteaptă precauții preliminare în cazul creșterii importurilor. 

 

China evidentiaza prioritățile  politicilor agricole, inclusiv cresterea preturilor la soia: 
China va implementa măsuri suplimentare pentru a-și îmbunătăți mediul rural economic prin reforma 

sectorului agricol, prin stimularea productiei de soia, producția si sprijinul acordat sectorului 

produselor lactate printre cele mai menționate obiective. Nr: 1 Actualizarea documentului central care 

vizează relansarea economiei rurale și a economiei rurale, menținerea suprafeței cultivate cu cereale. 

 

 

Brazilia se arata împotriva acțiunilor OMC in vederea subventionarii pentru zahar in India: 
Guvernul brazilian aproape a finalizat procedurile necesare pentru a-și desfășura acțiunile în disputa cu  

Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) împotriva regimului Indiei de subvenționare a zahărului. 

Țările latino-americane susțin ca regimul de sprijin al Indiei costă producătorii 1,5 miliarde de 

dolari/an. 

 

INSTITUTII 
 

Candidat UE pentru conducerea ONU prezintă prioritățile la parlamentul european: 

 

Candidatul francez și european pentru următoarea conducere a Organizației Națiunilor Unite pentru 

Alimentație și Agricultură (ONU) a informat deputații europeni despre prioritățile planificate pentru 

organizație. Catherine Geslain-Lanéelle ar putea deveni prima femeie aflată în fruntea ONU. 



 

 

Alegerile Europene: 

Partidul Socialist (PS) din Portugalia a selectat doi Miniștri ca si cap de lista pentru candidații la 

Alegerile Europene. Ministrul de planificare și infrastructură Pedro MARQUES va fi candidatul 

preferat în timp ce Ministrul pentru Președinția și Modernizarea Administrativă, Maria Manuel 

LEITÃO MARQUES este de așteptat să fie plasata pe locul al doilea pe lista. Ambele au lăsat 

cabinetul să se concentreze asupra campaniei. 

 

ANDRIUKAITIS intentionaza sa candideze pentru președentia din Lituania: 

Comisarul pentru Sănătate și Siguranță Alimentară isi ia concediu electoral începând cu 1 aprilie 

pentru a candida la pozitia de Presedinte al Lituaniei. 

 

Parlamentul European: 

Lucy ANDERSON (S & D, Marea Britanie) este noul vicepreședinte IMCO, înlocuindu-și fosta 

colegă Catherine STIHLER, care a părăsit Parlamentul European la sfârșitul lunii trecute. 

Fostul lider al independenței britanice, Paul NUTTALL (EFDD, UK), s-a alăturat, de asemenea, unui 

număr de fosti-colegi ai săi în nou-formatul Partid Brexit. 

 

Comisia Europeana: 

Fredrik Beckvid TRANCHELL a devenit membru al echipei Cabinetului lui MALMSTRÖM. 

Responsabilitățile sale includ politica de investiții și barierele tehnice în calea comerțului. 

DG ECHO: a înregistrat o remaniere semnificativă; cu alt Cosiliu de Administratie adăugat la DG și 

posturi regrupate: 

o Administratorul A; Managementul și gestionarea situațiilor de urgență: Johannes LUCHNER 

 

o Administratorul  B; Pregătirea impotriva dezastrelor și prevenirea dezastrelor: Johannes LUCHNER 

(in functie); 

o Administratorul C; Vecinătatea și Orientul Mijlociu: Jean-Louis DE BROUWER; 

o Administratorul D; Africa, Asia, America Latină și Pacific: Androulla KAMINARA; 

oAdministratorul E; Afaceri General: Chiara GARIAZZO; 

 

DG Creste: Andreas VEISPAK a părăsit postul de șef de sectie Unitatea I3 (Date spațiale pentru 

provocări și crestere economica a societatii). Kamil KILJANSKI va prelua poziția de la 1 martie, 

Dinka DINKOVA servind ca Șef de unitate interimar până în acel moment. 

 

DG SG: 

o Raquel CORTES HERRERA este noul șef de unitate G1 (Relațiile cuParlamentul European și 

comitetele consultative), ocupând un post vacant. 

o Tomas ANDREOU a părăsit funcția de șef interimar al unității SRSS.08(Planificarea, Evaluarea și 

Coordonarea sprijinului), lăsând poziția vacanta. 

 

Banca Centrală Europeană: 

Guvernatorul Băncii Centrale a Irlandei, Philip LANE  a fost confirmat ca noul economist-șef al BCE, 

înlocuindu-l pe Peter PRAET (BE). Durata de opt ani a lui LANE va începe la 1 iunie 2019. 

 



 

Comitetul regiunilor: Alfred BOSCH i PASCUAL se alătură ca membru, înlocuindu-l pe Ernest 

MARAGALL i MIRA. 

 

Comitetul economic și social european: Dorthe ANDERSEN și Bente SORGENFREY (DK) s-au 

alăturat Grupului Lucrătorilor ca membri, înlocuindu-i pe Bernt FALLENKAMP și Arne GREVSEN. 

 

Coalitia lanțurilor agro-alimentare : Jacob HANSEN a fost numit în calitate de noul președinte, 

înlocuindu-l pe Jean-Philippe AZOULAY. 

 

Asociatia emisferei sudice a exportatorilor de fructe: Dr Konanani LIPHADZI a fost ales noul 

președinte al asociație, în locul lui Alan POLLARD. 

 

 

Institutul Internațional De Siguranță A Stirilor: Elena COSENTINO a fost numita ca nou director. 

 

IN EUROPA 
 

REPUBLICA CEHĂ: Congresul partidului de guvernământ ANO (ALDE) a ales Europarlamentarul 

Dita Charanzová în calitate de lider pentru alegerile Europene și premierul Andrej Babiš ca președinte 

al partidului. Ambele decizii erau așteptate deoarece ANO este adesea numit "petrecere cu un om", în 

timp ce Babiš, cel de-al doilea om cel mai bogat din Republica Cehă, și-a exprimat dorința cu cateva 

saptamani in urma de a vedea ca lider pe Charanzová. 

 

GERMANIA: Valoarea alegerilor din UE în Germania: 70% dintre germani cred ca votul lor în 

alegerile viitoare ale UE este semnificativ, în conformitate cu un nou Euro-barometru. Rata este 

semnificativ mai mare comparativ cu 47% în primăvara anului 2016. 

 

GRECIA: Premierul grec Alexis Tsipras a remaniat guvernul său, aducând șase noi miniștri (printre ei 

2 socialiști) la bord, deschizându-se până la centru-stânga și recompensând activiștii de stânga. Toți 

membrii noi sunt mai tineri decât cei 44 de ani ai Premierului. Syriza lui Tsipras (Stânga Europeană) 

vrea să surprindă spațiul central-stâng și să absoarbă voturile de la socialistii KINAL, o alianță politică 

cunoscută și sub numele de Mișcarea pentru Schimbare, care a acuzat-o pe Tsipras ca face afaceri "ne-

etice" cu unii dintre membrii săi. Unii membri Syriza de la extremă stânga au reacționat negativ la 

mutarea lui Tsipras. 

 

 

LITUANIA: Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară Vytenis ANDRIUKAITIS va 

fi candidatul Partidului Social Democrat (PSD) pentru alegerile prezidențiale din luna mai. Algirdas 

MONKEVIČIUS este noul Ministru al Educației, Științei și Sportului, înlocuindu-l pe Jurgita 

PETRAUSKIENĖ care a părăsit pozitia în decembrie. Ministrul Transporturilor și Comunicațiilor 

Rokas MASIULIS acoperea Departamentul. Postul pentru Ministrul de Mediu este încă vacant în urma 

plecării lui Kęstutis NAVICKAS, totuși Rokas MASIULIS a preluat acum postul pentru Ministrul 

Energiei de la Žygimantas VAIČIŪNAS. 

 



 

 
POLONIA: Două partide s-au alăturat Platformei Civice (PPE) într-o "Coalitie Europeana" înaintea 

alegerilor din UE. Alianta de stânga Socialist-Democratică (S & D) și Verzii au decis că singura 

modalitate de înfrângere a partidului conservator de drept și justiție (ECR) este de a-și uni forțele cu 

cel mai mare partid de opoziție. Partidul Popular Polonez (PPE) și liberal Modern (ALDE) se așteaptă 

să se alăture aceasta săptămâna. 

 

 

PORTUGALIA: După selectarea Ministrului Planificării și a Infrastructurii, Pedro MARQUES de a 

conduce Partidul Socialist (PES), lista Parlamentului  European a fost împărțit în două. Pedro Nuno 

SANTOS este noul ministru al Infrastructurii și Locuințelor și Nelson DE SOUZA este noul ministru 

al Planificării. Mariana VIEIRA DA SILVA este noul Președinte și Ministru de Modernizare 

Administrativă, înlocuind pe Maria Manuel LEITÃO MARQUES, care va fi, de asemenea, la alegerile 

Parlamentare Europene.  

 

 

ROMANIA: Dupa acuzatiile aduse  impotriva candidatului roman, Laura Kovesi la postul de procuror 

general al UE, liderul liberal Guy Verhofstadt l-a delegat pe seful Parlamentului, Antonio Tajani, in 

apararea integritatii procesului de selecție a procurorului general european. Kovesi a fost a fost 

respinsă de conducerea anti-corupție a României după ce a fost acuzata de abuz de putere și abatere. 

Verhofstadt a spus că a fost "Uimit de atacurile" împotriva lui Kovesi și a cerut Bucureștiului să 

garanteze că aceasta  poate participa la audierile PE. 

 

SLOVACIA: Parlamentul slovac nu a reușit să-și aleagă cei nouă candidati pentru Judecatorii Curții 

Constituționale. Decizia este foarte controversată, având în vedere candidatura fostului premier Robert 

Fico, care cauta un refugiu de carieră în calitate de președinte al Curții, în ciuda îndoielilor asupra 

calificării lui profesionale și morale. Selecția judecătorilor va fi o sarcină pentru noul președinte, care 

va fi ales în martie. Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a refuzat să răspundă dacă 

l-ar numi pe Fico să conducă Curtea sau nu. 

 

 

SLOVENIA: Potrivit unui nou sondaj de opinie, va avea loc o participare scăzută (30%) în alegerile 

europene viitoare. În 2014, participarea a fost de 24%. Partidul de dreapta Democrat din Slovenia 

(PPE) este așteptat să obțină 18%, partidul Prim-Ministrul Marjan Šarec (ALDE) 13%, Social-

Democrații 12,6% (S & D) și Partidul Poporului Sloven (PPE) 10%. 

 

 

SPANIA: Alegerile anticipate stabilite pentru 28 aprilie vor marca politica pentru urmatoarele 

săptămâni. Blocul de dreapta al Partidului Popular (PPE), Ciudadanos (ALDE) și Vox, un partid de 

extremă dreaptă care a marcat Politica spaniolă, se va concentra pe o poziție fermă împotriva 

independentei Cataloniei. Pentru premierul socialist Pedro Sánchez, agenda socială va avea loc în 

centrul campaniei. Soarta lui va depinde de capacitatea sa de a mobiliza alegătorii de stânga. 



 

 

BREXIT 
 

 

noutati: Un grup de șapte parlamentari au demisionat 

(https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/jeremy-

corbyn/news/101911/labour-rocked-seven-mps-quit-and )  de la Partidul Muncitoresc și și-au anunțat 

intenția de a forma Grupul Independent (TIG) în Parlament, citând atitudinea Partidului Muncitoresc 

față de Brexit și scandalul anti-semitismului. Acestia sunt Sunt Chuka UMUNNA, Mike GAPES, 

Luciana BERGER, Ann COFFEY, Chris LESLIE, Gavin SHUKER și Angela SMITH. Lor li s-a 

alaturat un alt parlamentar al muncii Joan RYAN.  Apoi miercuri numerul grupului a crescut la 

unsprezece dupa ce Heidi ALLEN, Anna SOUBRY și Sarah WOLLASTON au venit ( 

https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-

party/news/101984/westminster-stunned-three-anti-brexit-tory ) de la Partidul Conservator. Ei au 

mentionat sporirea radicalizării politicii Partidului Conservator și a Guvernului luand Brexit-ul ca 

motive. Primul ministru  Theresa MAY a întârziat (https://www.politicshome.com/news/uk/political-

parties/conservative-party/news/102059/theresa-may-risks-cabinet-fury-she-delays ) votul privind 

retragerea Acordului care urma să aibă loc în această săptămână, până la ora 12 Martie. 

 

 

 

Gove exclude eliminarea tarifelor ferme din Marea Britanie după Brexit: 

Marea Britanie vrea să păstreze tarifele la importurile de produse agricole sensibile dacă aceasta 

paraseste UE fără o înțelegere la sfârșitul lunii următoare, Secretarul  General al Marii Britanii, a 

declarat astăzi. 

 

Sectoare cheie ale agriculturii excluse din noua intelegere comercială UK-SWISS: 

Acordul Regatului Unit de a "răsturna" acordul comercial existent al UE  cu Elveția va exclude 

sectoarele cheie ale agriculturii - până și cu excepția cazului în care Regatul Unit poate încheia un nou 

acord permanent cu UE în aceste domenii. Exporturile de animale de pe piețele elvețiene sunt expuse 

riscului. 

 

UK publică noi ghidări pentru afaceri cu alimente și produse agricole, pentru a se pregăti 

pentru un Brexit fortat: 
Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale din Regatul Unit (Defra) a publicat noi 

orientări menite să asigure importul și exportul de animale, produse de origine animală, pește, produse 

alimentare și hrană pentru animale continuate în cazul în care Marea Britanie va părăsi UE fără o 

înțelegere. 

 

 

Comisia intensifică pregătirea vamală "fără acord": 

Comisia Europeana și-a intensificat acțiunea de pregatire "fără acord" către întreprinderile din UE în  

domeniul taxelor vamale și indirecte, cum ar fi TVA, având în vedere riscul că Regatul Unit poate 

părăsi UE la data de 30 martie a acestui an fără un acord. 
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 O gamă de materiale ( https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en) a fost pusă la 

dispoziția întreprinderilor, inclusiv o listă simplă de verificare în 5 pași 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf ) , care 

oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului cu pașii care trebuie luați. Relateaza un comunicat de 

presă online (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_en.htm ) . 

 

 

Comisia primeste acordul politic cu privire la măsurile de interventie pentru conexiuni aeriene 

de bază: 
Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea 

Comisiei Europene pentru a asigura conectivitatea aeriană de bază în cazul unui Brexit "fără 

înțelegere". Aceasta înseamnă că pasagerii din UE vor putea totuși să călătorească cu avionul în cazul 

unui Brexit "fără înțelegere". Cu toate acestea, acest lucru nu replică în nici un fel avantaje 

semnificative ale pieței unice in UE ". Incarcaturile pentru tările terțe vor fi permise pentru o perioadă 

limitată de cinci luni, astfel că rutele aeriene în cauză se pot întrerupe și pot redirecționa traficul după 

cum este necesar. Companiile aeriene din UE, parțial deținute de cetățenii britanici, vor, să li se acorde 

șase luni pentru a face ceea ce este necesar pentru a obține proprietatea majoritară in UE și control. 

Acestea nu sunt niste mici intelegeri și nu au fost negociate cu Regatul Unit. Prin urmare, continuarea 

tuturor serviciilor de transporturilor aeriene existente în aceleași condiții asa cum sunt furnizate astăzi 

nu poate fi garantat. 

 

 

ALTELE 
 

Comisia adoptă metodologia de calculare a sancțiunilor financiare: 
Comisia a stabilit modul în care va adapta metoda de calcul atunci când va propune sancțiuni 

financiare Curții de Justiție a UE pentru incalcarea procedurilor. 

 

Pentru mai multe informații, aruncați o privire la comunicarea privind modificarea metodei de calcul 

pentru plățile forfetare și plățile penalizării zilnice  (20 februarie 2019)( 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/financial-

sanctions/index_en.htm ) , procedura (https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-

law/infringement-procedure_en ) privind încălcarea dreptului comunitar și deciziile 

(http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-

proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en )  UE privind încălcarea dreptului comunitar . 

 

 

Comisia intampina pozitia de investitii ue a statelor membre  

Programul propus vizează stimularea investițiilor  private și publice în Europa în următorul buget pe 

termen lung al UE. Un comunicat de presă este disponibil aici (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

19-1328_en.htm ) . 
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Comisia intampina acordul de consolidare a regulilor ue de viză. 

Comunicatul de presă ( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_en.htm ) și foaia de informare 

(https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20190220_eu-visa-policy_en.pdf   ) sunt disponibile online. 

 

 

Consultări asupra noii orientări pentru raportarea firmelor la informatiile climatice: 

În cadrul planului său de acțiune privind finanțele durabile (https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en )  , Comisia a lansat o consultare țintită cu 

obiectivul de a finaliza noi consultari pentru raportarea companiei privind aspectele legate de 

informatiile climăatice. Consultarea disponibilă aici. (https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-

2019-non-financial-reporting-guidelines_en )  
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