
 
 

AGRICULTURA / SILVICULTURA 

 

Un acord rapid privind bugetul UE este esențial pentru asigurarea continuității plăților 

agricole: aceasta a fost principala reacție a Comisiei Hogan, după ce deputații europeni din 

agricultură au anunțat că vor vota legislația pentru următoarea PAC în aprilie, ceea ce 

înseamnă că următorul Parlament European va avea cuvantul final cu privire la revizuirea 

politicii. La Consiliul European din decembrie, liderii europeni au aprobat obiectivul cu 

privire la ajungerea la un acord politic privind bugetul până în toamna anului 2019. "Acest 

lucru va fi esențial pentru a pregăti calea pentru finalizarea negocierilor PAC și pentru a 

asigura o tranziție lină către următoarea perioadă", a declarat Hogan. 

Macron solicită menținerea unui buget "ambițios" al PAC după Brexit: Următoarea 

politică agricolă comună a UE nu ar trebui să aibă "niciun euro" mai puțin decât în prezent, 

după impactul Brexit-ului, a afirmat președintele francez Emmanuel Macron. "Fără PAC, 

Europa nu ar avea mâncare sănătoasă, de calitate și accesibilă". 

Franța și Germania par a fi împărțite în ce priveste bugetul PAC: Emmanuel Macron și 

Angela Merkel par a fi în contradicție cu dimensiunea bugetului UE pentru politica agricolă 

comună, însă reprezentanții agriculturii speră că cei doi lideri încă își pot concilia diferențele. 

Sindicatul agricol speră pentru o nouă "afacere comună". 

Comisia crește limitele ajutoarelor de stat acordate agricultorilor: Normele UE privind 

ajutoarele de stat au fost revizuite, astfel încât statele membre să poată reacționa mai repede și 

mai eficient în perioadele de criză de piață, a anunțat Comisia Europeană. Plafoanele cresc cu 

până la 66%. 

Romanii cântăresc opțiunile pentru reducerea plăților catre fermele mari: Președinția 

Consiliului Român a prezentat propriile idei pentru a reduce disparitățile în plățile agricole 

între fermele mici și cele mari în cadrul politicii agricole comune. Potrivit unui document de 

lucru al Consiliului, Bucureștiul sugerează trei opțiuni care ar permite diferitelor grade de 

flexibilitate pentru țările UE de a limita plățile. Una dintre ele, de exemplu, ar permite o mai 

bună analiză a condițiilor locale, cum ar fi costurile de producție și structura agricolă. Un altul 

ar reduce treptat plățile PAC la o scară alunecoasă între 60.000 € și plafonul de 100.000 €. 

Țările UE28 din cadrul Consiliului UE negociază în prezent poziția lor cu privire la planurile 

de reformă a PAC ale Comisiei. 

 

 



 
 

INOVATIE / PROTECȚIA CULTURILOR 

 

Consiliul a lansat cel mai recent text al Horizon Europe: Consiliul și-a publicat ultima 

poziție privind programul strategic Horizon Europe, înaintea unei întâlniri a ambasadorilor 

din 8 martie. Versiunea din 25 februarie stabilește descrierea a cinci misiuni posibile, cum ar 

fi: adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societății; cancer; oceane 

sănătoase, mări și ape costiere și fluviale; climă neutră și inteligentă; sănătatea solului. 

 

Prioritizarea accesului la date pentru a construi sectorul IA (inteligenta artificiala) al 

UE: comisarul Vestager declară că un cadru de date ar fi deosebit de important pentru 

agricultură și automobile cu autovehicule. Un grup special din cadrul Comisiei Europene 

trebuie să prezinte orientări etice privind IA la începutul lunii aprilie. 

MEDIU INCONJURATOR 

 

Reducerea biodiversității afectează sistemele globale de alimentație: Există dovezi 

îngrijorătoare că biodiversitatea care stă la baza sistemelor alimentare globale dispare, punând 

în pericol viitorul alimentației, mijloacele de subzistență, sănătatea și mediul - Organizația 

Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) . 

UE a cerut intensificarea eforturile pentru a promova investițiile durabile: factorii de 

decizie ar trebui să-și intensifice angajamentul de a încuraja industria financiară să 

direcționeze mai multe capitaluri spre active ecologice, au declarat militanții ecologi și 

grupurile de reflecție. 

Maparea ecosistemelor europene pentru asigurarea sănătății și a rezistenței acestora în 

viitor: Agenția Europeană de Mediu (EEA) lucrează în prezent la consolidarea datelor și a 

cunoștințelor despre ecosistemele Europei, care vor sprijini activitatea Uniunii Europene în 

evaluarea finală a strategiei UE privind biodiversitatea în 2020. 

 Executivul UE declară că termenul limita – anul 2027, privind calitatea apei este 

"foarte dificil" de atins: termenul limită - anul 2027, pentru îndeplinirea limitelor de mediu 

și de poluare pentru râurile și lacurile Europei ar putea fi dificil de atins, multe state ale UE 

fiind departe de aceste obiective, susține Comisia Europeană. 

UE a cerut protejarea stocurilor de cod din Marea Baltică în estul țării: comisarul Vella 

este îndemnat să se ia măsuri pentru a proteja stocurile de cod din Marea Baltică, despre care 



 
 

ONG-urile din regiune afirmă că sunt acum la niveluri critice scăzute. Consiliul consultativ 

din Marea Baltică raportează mai mult gunoi prins decât cod. 

Greenpeace chestionează subvențiile pentru creșterea intensivă a animalelor: Greenpeace 

a cerut comisarului UE pentru agricultură, Phil Hogan, sa comunice lamuriri cu privire la 

volumul plăților directe care merg în agricultura intensivă în cadrul politicii agricole comune. 

 Bruxelles-ul promite îmbunătățirea monitorizării calității aerului, în timp ce se 

confruntă cu jurisprudenta UE: instanțele naționale au dreptul să aplice standardele UE 

privind calitatea aerului, potrivit unui aviz emis joi de un avocat general la Curtea de Justiție a 

UE. 

CLIMĂ / ENERGIE 

 

Noi norme privind prezentarea informațiilor cu privire la impactul asupra climei 

asupra investițiilor: Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu 

privind normele de publicare obligatorie a impactului climei asupra investitiilor. 

UE lansează un fond climatic de 10 miliarde de euro: acțiunea inovatoare a UE în 

domeniul climei are o serie de beneficii pentru sănătatea și prosperitatea europenilor, cu un 

impact imediat și tangibil asupra vieții oamenilor - de la crearea locurilor de muncă și 

creșterea economica locala, la casele eficiente din punct de vedere energetic cu o factură 

redusă de energie, un aer mai curat, sisteme de transport public mai eficiente în orașe și 

asigurarea aprovizionării cu energie și cu alte resurse. Comisia intenționează să lanseze prima 

cerere de propuneri în cadrul Fondului pentru inovare încă din 2020, urmată de apeluri 

regulate până în 2030.  

UE atinge trei sferturi din obiectivul său privind biocarburanții în 2020: țările UE au 

atins trei sferturi din obiectivul pentru 2020 pentru utilizarea energiei regenerabile în 

transporturi, dar încă există diferențe majore între statele membre. 

Impactul complet al șisturilor americane asupra energiei mondiale de acum înainte: 

Creșterea producției de petrol și gaze din S.U.A. provenite in urma formarii șisturilor abia 

începe să se simtă pe piața mondială, consideră Fatih Birol, directorul executiv al Agenției 

Internaționale pentru Energie. "Prima fază a fost finalizată, în principal, cu utilizarea 

petrolului de șist și gazelor naturale pentru Statele Unite ale Americii pe plan intern. Acum, 

vine faza de export și aceasta va avea implicații majore și de lungă durată pentru piețele 

mondiale de petrol și gaze". "Aceasta va schimba întreaga dinamică a piețelor gazelor, 



 
 

securitatea gazelor, prețurile la gaze, printre altele. Există așteptări uriașe în întreaga lume 

pentru LNG din S.U.A." 

UE aprobă ajutorul de stat francez pentru fermele eoliene plutitoare: Guvernul francez a 

obținut aprobarea Comisiei Europene pentru a susține patru proiecte care demonstrează 

potențialul fermelor eoliene plutitoare. 

Franța trebuie să aplice impozitul pe carbon, în ciuda reacțiilor adverse, spun analistii: 

Franța riscă o "întârziere costisitoare în lupta împotriva schimbărilor climatice", dacă nu își 

reînnoiește eforturile de a introduce o taxă pe carbon, au avertizat două grupuri de experți. 

Militantii se opun planurilor franceze privind centralele pe bază de biomasă: Franța ar 

trebui să respingă transformarea centralelor electrice pe bază de cărbune în biomasă și să 

închidă cele patru fabrici existente până în 2021, au anunțat campaniile de mediu ale 

guvernului. 

Finlanda ar putea atinge emisii zero-zero până în 2040, arată cercetările 

guvernamentale: "Este posibil ca Finlanda să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de 

dioxid de carbon până în 2040", potrivit unei analize publicate de ministerul afacerilor 

economice și ocupării forței de muncă. 

Planul ambițios privind climatul Spaniei stabilește obiectivul ambițios privind energia 

regenerabilă în 2030: Spania va trebui să tripleze capacitatea de generare a energiei eoliene 

și solară, să reducă emisiile cu mai mult de 30% și să îmbunătățească intensitatea energetică 

cu 3,6% anual pentru a atinge obiectivele ambițioase stabilite. 

Climatul și mediul central pentru manifestarea electorală a UE socialistă: "Vom ridica 

ambitia UE privind clima în conformitate cu Acordul de la Paris și cele mai recente științe 

privind schimbările climatice", a declarat Partidul Socialiștilor Europeni (PES). 

SĂNĂTATE / BUNASTAREA ANIMALELOR 

 

Un nou raport al UE privind antibioticele arată eficacitatea lor eșuată: Un raport evidențiază 

modul în care antimicrobienii utilizați pentru a trata bolile care pot fi transmise între animale 

și oameni, cum ar fi campilobacterioza și salmoneloza, devin din ce în ce mai puțin eficiente. 

„Datele publicate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) ar trebui să lanseze semnale de 

alarmă", a susținut comisarul european pentru alimentație.  



 
 

Ghidul european privind igiena în producția de alimente pe bază de insecte a fost 

publicat: Ghidul a fost elaborat de către un organism industrial european privind cele mai 

bune practici de igienă în producerea insectelor pentru hrană. Organismul din Industrie, 

Platforma Internațională a Insectelor pentru Produse Alimentare și Hrană, a publicat un ghid 

de bune practici privind calitatea și igiena în jurul producerii de insecte pentru consumul 

uman. 

UE prelungește și consolidează cerințele pentru importurile de citrice: Delegațiile 

naționale au extins și au întărit măsurile de urgență ale UE menite să asigure faptul că 

continentul rămâne liber de boala Citrus Black Spot. Expedițiile din Argentina, Brazilia, 

Uruguay și Africa de Sud rămân sub control sporit.  

UE va ridica restricțiile cu privire la carnea de porc din Cehia: țările UE au convenit să 

ridice toate restricțiile privind carnea de porc din Cehia și alte produse din carne porc după o 

campanie de succes pentru eradicarea febrei porcine africane (ASF).  

Mai multe țări interzic carnea de vită din Polonia, deoarece Spania confirmă un nou caz 

de ESB "atipic": Cuba, Kazahstan și Arabia Saudită au anunțat interdicția importurilor de 

carne de vită din Polonia - fie din cauza preocupărilor legate de encefalopatia spongiformă 

bovină (ESB) asupra sacrificării ilegale a bovinelor bolnave și rănite. Interdicții legate de 

focarele de boli și de scandalul "sacrificii ilegale". 

 Un raport sprijină înlocuirea totală a dietei, o modalitate eficientă de combatere a 

obezității: Un raport al Universității Oxford a găsit ca utilizarea substituțiilor totale de dietă 

(TDR) este un mod eficient de a trata obezitatea. Grupul din industrie solicită o utilizare mai 

largă a TDR pentru tratarea diabetului zaharat și a altor afecțiuni legate de obezitate. 

 

PIAȚA 

 

Creșterea producției de orz din UE din cauza însămânțărilor timpurii: vremea neobișnuit 

de blândă în întreaga Europă permite o pornire rapidă a însămânțărilor de orz de primăvară, 

consolidând perspectivele unei recolte abundente. Caldura declanșează activitatea pe teren în 

țările producătoare importante.  

UE instituie observatoare de piață pentru vin și fructe: Comisia Europeană urmează să 

instituie noi observatoare de piață pentru sectoarele fructelor și vinului proaspăt. Se va 

concentra pe tomate, mere, citrice, piersici și nectarine. 



 
 

Comisia constată că alimentele cu dublă calitate nu sunt o problemă est-vestică: un 

oficial al Comisiei a arătat că o anchetă în 19 țări din UE nu a găsit nici o dovadă că există o 

împărțire Est-Vest în ceea ce privește calitatea produselor alimentare vândute consumatorilor 

în cadrul aceleași nume de marcă. Oficialul de top dezvăluie concluziile Comisiei către 

Inițiativa privind siguranța alimentară globală.  

Restul stocurilor de SMP din UE se dovedesc a fi mai greu de schimbat decât se aștepta: 

Aproximativ 1400 de tone de lapte praf degresat de intervenție rămân în magazinele din UE 

ca urmare a celei mai recente licitații adjudecate de Comisia Europeană la 21 februarie. 

Schimbarea dinamicii tranzacțiilor înseamnă că proviziile Comisiei nu sunt suficient de 

reduse. 

UE dorește să reducă taxele vamale norvegiene pentru pizza, ciocolată și supe: Uniunea 

Europeană dorește să deschidă noi negocieri cu Norvegia pentru a reduce taxele vamale 

asupra produselor finite cum ar fi pizza, ciocolată, supe și sosuri. În timp ce UE vinde deja 

astfel de mărfuri Norvegiei cu miliarde de coroane pe an, consideră că exporturile sunt 

împiedicate de obiceiurile norvegiene ridicate. Runda anterioară de discuții a fost oprită de 

Norvegia în decembrie 2014. 

Sigla ecologică a UE nu poate fi utilizată pentru carnea de halal care nu a fost pre-

asomată: Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a decis că carnea halal care nu a fost asomată 

înainte de sacrificare nu poate fi etichetată ecologic, nu este produsă pentru "cele mai înalte 

standarde de bunăstare a animalelor". Hotărârea Curții Europene de Justiție (CEJ) este o 

victorie pentru organizația franceză de bunăstare a animalelor, OABA. 

Tequila mexicană a fost adăugată la lista produselor protejate de UE: Comisia Europeană 

a adăugat Tequila, băutura spirtoasă mexicană, în registrul său de indicații geografice 

protejate (IGP) în această săptămână. Băutura este cel de-al 31-lea produs dintr-o țară din 

afara UE pentru a câștiga statutul protejat de UE. 

Președintele slovac se pronunță împotriva legilor privind practicile comerciale neloiale: 

președintele Slovaciei, Andrej Kiska, a respins un proiect controversat care ar introduce 

măsuri de eliminare a practicilor neloiale de piață și consolidarea poziției producătorilor de 

alimente în relațiile lor cu marile lanțuri de comerț cu amănuntul. Președintele dorește ca 

deputații să elimine dispoziția care impune lanțurilor locale de comerț cu amănuntul să 

includă cel puțin 50% din produsele alimentare slovace în materialele și revistele lor tipărite. 

Ministerul polonez al Agriculturii a elaborat legea pentru consolidarea controlului 

calității alimentelor: Ministerul polonez al Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat 

planurile de modificare a legii țării privind calitatea comercială a produselor agricole și a 



 
 

produselor alimentare pentru a revizui responsabilitățile Inspectoratului pentru Calitatea 

Agricolă și Alimentară (IJHARS ) și Inspecția Comercială (IH). Legislația va conduce la o 

fuziune parțială a două departamente pentru a crea o singură instituție.  

Inspectorul polonez investighează intervențiile cu privire la achizițiile de mere: Biroul 

Central Anticorupție al Poloniei a efectuat investigații inițiale privind cumpărarea de anul 

trecut a excedentului de mere de către Eskimos, compania de alimente congelate care a primit 

sarcina de a colecta excesul de fructe în scop de prelucrare. Unii fermieri așteaptă încă plățile 

pentru fructele lor. 

Whisky din Germania nu poate fi numit "Glen Buchenbach": Whisky provenind din 

Swabia din sud-vestul Germaniei și nu din Scoția nu poate fi numit "Glen Buchenbach", a 

decis Curtea districtuală din Hamburg. Scotch Whisky Association salută decizia, așa cum 

raportează publicația IP Magazine. 

Indicația geografică transfrontalieră din Croația și Slovenia primește unda verde: 

Comisia a aprobat adăugarea "Istra", un ulei de măsline comun pentru Croația și Slovenia, în 

Registrul denumirilor de origine protejate (DOP). 

COMERT 

 

UE nu este mai aproape de acordul Mercosur, cota americană de carne de vită este 

stabilită pe săptămâni: comisarul Hogan a spus că "nu suntem mai aproape (pentru o 

înțelegere), deoarece au existat unele reticențe din partea țărilor Mercosur în legătură cu 

anumite produse în care a avut acorduri în 2017". "Regret foarte mult, dar există motive 

politice în țările Mercosur pentru acest lucru, se pare". UE a căutat concesii în privința 

autoturismelor, a pieselor de automobile, a regulilor de origine, a achizițiilor publice, a 

sectorului maritim, a produselor lactate și a indicațiilor geografice, înainte de următoarea 

rundă de negocieri din martie, a declarat Hogan. În ceea ce privește o solicitare din partea 

SUA de a obține o cotă mai mare dintr-o cotă de import de 45 000 de tone pentru carne de 

vită fără hormoni, el a declarat că se așteaptă ca acesta să fie stabilit în "patru până la șase 

săptămâni". 

UE se confruntă cu o critică feroce în cadrul OMC în legătură cu împărțirea post-Brexit 

TRQ: UE a fost supusă unui atac agresiv din partea multora dintre partenerii săi comerciali în 

privința planului de a-și împărți cotele tarifare agricole (TRQ) între UE27 și Marea Britanie 

după Brexit. Opoziția condusă de Noua Zeelandă acuză UE și Regatul Unit de faptul că 

acționează contrar obiectivelor de liberalizare a comerțului. 



 
 

OCDE și OMC sunt in dezacord cu privire la instrumentul internațional de combatere a 

fraudei: Două bastioane internaționale ale pieței libere - Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) și Organizația Mondială a Comerțului (OMC) - sunt împărțite 

în ceea ce privește necesitatea unei mai mari transparențe în comerțul internațional o 

modalitate de combatere a fraudei, au aflat participanții la sesiunea de anchetă de la 27 

februarie la conferința GFSI din Nisa, Franța. OCDE lucrează la un instrument politic care ar 

necesita o mai mare transparență în comerț. 

OMC concurează în principal cu provocările Statelor Unite care sprijină China în 

favoarea fermierilor: sprijinul acordat de China producătorilor agricoli a fost o problemă 

care acoperă două administrații americane, iar un comitet de soluționare a litigiilor la OMC s-

a aflat în mare parte pe marginea contenciosului american că China depășește angajamentele 

pe care le-a asumat atunci când s-a alăturat organismul de comerț mondial - Decizie mixtă 

privind problemele legate de susținerea producătorilor de grâu, orez și porumb. 

UE ar putea costa 20 de miliarde de dolari in venituri pierdute pe parcursul a trei ani, in 

cazul in care Uniunea Europeana ar fi reusit sa pretinda drepturi exclusive de a folosi 

numele de branzeturi cu indicațiile geografice protejate pe piețele mondiale de lapte. 

Raportul din partea Consiliului american privind exporturile de produse lactate conchide că 

protecția IG va duce la reducerea vânzărilor și la scăderea exporturilor. 

Brazilia și Australia inițiază acțiuni în privința disputelor cu privire la subvențiile 

pentru zahăr din India: Guvernul brazilian a cerut miercuri (27 februarie) Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC) să înceapă o consultare privind subvențiile pentru zahăr din 

India, pe care țara sud-americană le distorsionează comerțului mondial. Guvernul brazilian 

afirmă că livrările de zahăr indian pe piața mondială ar putea duce la scăderea cu un sfert a 

valorii în 2018/2019. 

Primele cazuri de FPA raportate în Vietnam: Febra porcina africană a fost detectată pentru 

prima dată în Vietnam - unul dintre cei mai mari consumatori de carne de porc și alte produse 

din carne de porc. Outbreak pune furnizorii de carne de porc la nivel mondial în alertă. 

China va imparti industria porcilor in cinci zone pentru a contine FPA: China a prezentat 

un proiect de lege pentru a incerca sa limiteze daunele provocate industriei porcilor de peste 

miliarde de dolari din Febra porcina africana (FPA). Mai mult de 100 de focare din 28 de 

provincii au fost raportate până acum. 

 

 



 
 

INSTITUȚII 

 

Alegeri europene: Weber consideră Macron un aliat, deoarece sosirea `En Marche` a lui 

Macron în Parlamentul European va consolida în cele din urmă peisajul politic central, 

indiferent de fracțiunea la care se va alătura. 

Expel Orbán: Partidele belgiene de centru-dreapta, CD-ul flamand (CD & V) și Centrul de 

Democrație Umanistă din Wales (cdH) împreună cu Partidul Social Creștin al Partidului 

Comunist din Luxemburg au trimis o scrisoare comună șefului EPP Joseph Daul expulzându-l 

în cele din urmă pe Viktor Orbán și partidul său de guvernământ Fidesz. "Oricine, care 

continuă să se opună ideologiei și valorilor creștin-democrate, nu are loc cu noi", a declarat 

Wouter Beke, lider CD & V pe tweeted. 

Procuratura Europeană (EPPO): Parlamentul European a sprijinit pe Laura Codruța 

KÖVESI (RO) - candidat preferat pentru a deveni primul procuror șef al UE pentru a conduce 

noua organizație. Acest lucru era în contradicție cu Consiliul de Miniștri care îl preferase pe 

Jean-François BOHNERT (FR), astfel încât cele două instituții vor căuta să rezolve impasul 

înainte de alegerile din mai. 

Comitetul Economic și Social European (CESE): Oliver RÖPKE (AT) a preluat funcția de 

președinte al Grupului lucrătorilor, înlocuindu-l pe Gabriele BISCHOFF. BISCHOFF este pe 

locul 9 pe lista candidaților la Parlamentul Social al Partidului Social Democrat din Germania 

și urmează să se întoarcă la Bruxelles în calitate de deputat în iunie. 

ÎN EUROPA 

 

Croația: Partidul "Most" (Bridge) solicită referendum la intrarea în zona euro. Toate partidele 

parlamentare au acceptat planul de intrare în zona euro în următorii patru ani, dacă vor fi puse 

în aplicare principalele reforme. Membrii de extrema dreaptă din Most, totuși, se opun, 

spunând că cetățenii se opun. 

Estonia: Alegerile parlamentare au loc duminică. Partidul Reform, condus de fostul deputat 

european Kaja KALLAS și de Centrul de partid al primului-ministru Juri RATAS, se luptă 

pentru primul loc, dar, întrucât ambele părți sunt membre ale ALDE, este puțin probabil să fie 

o schimbare în componența politică a Consiliului European. 



 
 

Germania: Politicile climatice amenință să distrugă coaliția de guvernământ din Germania, 

deoarece noua lege a Germaniei privind clima se transformă într-o armă politică care ar putea 

distruge guvernul de coaliție al țării. Acest lucru se datorează faptului că proiectul - prezentat 

săptămâna trecută de ministrul Mediului Svenja Schulze, membru al Partidului Social 

Democrat (SPD) - se referă la mai mult decât politici climatice și energetice. Este, de 

asemenea, o modalitate prin care SPD să încerce să obțină o tracțiune politică înaintea 

alegerilor europene din mai și o serie de sondaje de stat în Germania de Est, în cursul acestui 

an. 

Italia: Ca membru al Mișcării Cinci Star Star anti-instituție, parlamentarul Giulia Sarti a fost 

așteptat să aloce parțial salariul său unui fond de partid pentru finanțarea firmelor de 

microcreditare. Cu toate acestea, ea nu a făcut acest lucru susținând că fostul ei iubit a furat 

banii și a intentat un proces împotriva lui. Dar un procuror a respins procesul și a fost forțată 

să renunțe la partid, precum și pe președintele ei în comisia de justiție a parlamentului italian. 

 România: Social-democrații (PSD) și Partidul Național Liberal de centru-dreapta (PNL, 

PPE) ar obține în mod similar același scor (22,7% și respectiv 22,6%) dacă alegerile pentru 

UE vor avea loc săptămâna viitoare, potrivit unui sondaj. 

Alianța pro-UE 2020, alcătuită din Partidul Socialist din România (USR) și PLUS (înființată 

de fostul premier și Comisarul UE Dacian Ciolos), va fi al treilea cu 17,9%. PRO România 

(partidul fostului premier Victor Ponta) este de așteptat să câștige 13,4%, în timp ce liberalii 

(ALDE) ar înscrie 12,5%. 

Slovenia: Finanțarea părților: Partidul Democrat din Slovenia (PPE) dorește parlamentul să 

investigheze finanțarea partidului fostului prim-ministru Miro Cerar (ALDE), precum și a 

social-democraților (S & D). Cererea vine ca răspuns la demisia ministrului mediului, care ar 

fi schimbat suma de 130.000 de euro în trezoreria partidului. 

Spania: Partidul socialist al PM Pedro Sanchez (PSOE) va câștiga alegerile generale din 28 

aprilie, potrivit unui nou sondaj publicat miercuri de Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CSI). Dacă alegerile urmau să aibă loc astăzi, PSOE ar înscrie 33,3%, în timp ce Partidul 

Popular Central (PP-PPE) de centru-dreapta a înregistrat 16,7%. Ciudadanul liberal (ALDE) 

ar avea o reacție puternică, înregistrând 15,3%, comparativ cu 17,7% în ianuarie, urmată de 

podul stâng cu 14,5%. Far-dreapta Vox ar obține 5,9% din voturi (6,5% în ianuarie). Un bloc 

PSOE-Podemos ar obține 47,8%, dar experții nu exclud o alianță condusă de PP împreună cu 

Ciudadanos și Vox. 

 



 
 

BREXIT 

 

Parlamentul britanic a susținut în unanimitate un amendament introdus de deputatul 

conservator Alberto COSTA care a solicitat protejarea legală a drepturilor cetățenilor UE în 

Regatul Unit și viceversa în cazul unui brevet de tip No Deal. În mod similar, amendamentul 

deputatului parlamentar Yvette COOPER, care a determinat guvernul pentru a oferi 

deputaților un vot privind amânarea lui Brexit dacă Parlamentul respinge afacerea MAY și o 

înțelegere fără Brexit a trecut cu 512-20 după ce guvernul a sprijinit amendamentul. 

Partidul Laburist a ieșit în sprijinul unui al doilea referendum, după ce alternativa propusă 

pentru Brexit a fost învinsă miercuri de Camera Comunelor. 

Grupul Independent a alocat în mod oficial rolurile și responsabilitățile membrilor săi; Chuka 

UMUNNA fiind numită "purtător de cuvânt" al grupului, pare a fi principala lor poziție de 

lider. 

Industria alimentară din Marea Britanie a avertizat perturbări grave ale lanțului de 

aprovizionare, în timp ce din decembrie 2018 au fost cerute supermarket-uri pentru a depozita 

produse în vederea posibilității unui Brexit dur. 

De asemenea, confruntandu-se cu potențiale complicații majore, serviciile de tren Eurostar de 

la St Pancras International din Londra ar putea ajunge la până la 15.000 de pasageri zilnic în 

cazul unui brexit fără acord. Pentru a evita formarea cozilor lungi, Eurostar ar trebui să 

anuleze 40-60% din serviciile lor. Acest lucru ar face ca societatea să nu poată fi 

comercializată în termen de șase până la 12 săptămâni. 

Banca Irlandei a declarat vineri că va aloca 2 miliarde de euro pentru a sprijini întreprinderile 

mici și mijlocii să se adapteze la provocările plecării Marii Britanii din Uniunea Europeană. 

Conform calculelor Băncii Irlandei, un scenariu dur al lui Brexit ar putea costa economia 

irlandeză cu o creștere de 4% în primul an și o creștere cumulată de 6% pe parcursul unui 

deceniu. 

UE a cerut să abordeze eliminarea subproduselor de origine animală după Brexit: Asociația 

Europeană a procesatorilor și răscumpărătorilor de grăsimi (EFPRA) a avertizat că țările UE 

ar putea lupta pentru eliminarea subproduselor de origine animală nedorite dacă Marea 

Britanie va părăsi blocul fără o înțelegere. EFPRA solicită o nouă legislație care să permită 

continuarea exportului MBM în Marea Britanie în cazul unui "Hard Brexit". 



 
 

Pregătirea Brexit-ului: Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord politic 

provizoriu cu privire la propunerea Comisiei Europene privind o măsură de urgență Brexit în 

transportul rutier. Această măsură face parte din Planul de acțiune pentru situații neprevăzute, 

care are ca scop limitarea celor mai importante daune cauzate de un eventual scenariu "fără 

acord". 

Washingtonul arată oferta comercială post-Brexit către Marea Britanie: Statele Unite doresc o 

deschidere majoră a piețelor agricole din Marea Britanie. 

  

ALTELE 

 

Comisia Europeană răspunde campaniei guvernului maghiar: răspunsul complet al 

Comisiei este disponibil online. 

  

UE și țările și teritoriile de peste mări promovează cooperarea la forumul anual cu 44 de 

milioane de euro. Comunicatul de presă complet și un MEMO sunt disponibile online. 

  

Planul Juncker: 

• Acord de garanție de 10 milioane EUR pentru finanțarea pentru întreprinderile mici din 

țările baltice. Un comunicat de presă este disponibil aici. 

• 15 milioane EUR împrumut al Băncii Europene de Investiții (BEI) către compania 

farmaceutică Marinomed Biotech din Austria 

• 60 milioane EUR Fond de Transfer Tehnologic cu organizația germană de cercetare 

Fraunhofer. Comunicate de presă sunt disponibile aici. 

• 40 de milioane de euro pentru 80 de întreprinderi mici și mijlocii active în sectoarele 

creative și culturale, cum ar fi designul, arhitectura, artele vizuale și muzica. Un comunicat de 

presă este disponibil aici. 

  

 



 
 

WEB AGENDA 

04/03/19: Comitetul special pentru agricultură al Consiliului. Delegațiile naționale și deputații 

din agricultură vor continua să își concentreze eforturile asupra viitoarei reforme a PAC. 

04/03/19: COMAGRI (15:00 - 18:30) 

05/03/19: Consiliul Mediu 

05/03/19: Reuniunea Comisiei a Comitetului pentru producția ecologică 

05/03/19: Grupul de lucru pentru coordonarea Consiliului (FAO) 

05/03/19: CoR ECON Consultarea părților interesate de către Comisie privind avizul care 

reacționează la documentul de reflecție 

06/03/19: Ședința Colegiului 

06/03/19: Parlamentul European: Agricultura fără agrochimice prezidat de Anthea McIntyre, 

deputat european. 

06/03/19: summit-ul Solar Power 

06/03/19: evenimentul de lansare a "Darkness in Light" 

06-07 / 03/19: 2019 Conferința părților interesate privind economia circulară "Povestiri de 

succes și noi provocări" 

06-07 / 03/19: COMAGRI, deputații europeni să voteze la cele trei rapoarte legislative ale 

PAC din COMAGRI în perioada 6-7 martie, permițând poziției Parlamentului în primă lectură 

privind dosarele care urmează să fie votate în plen în timpul sesiunii plenare din aprilie II 

Pastele - ultimul termen. 

06-07 / 03/19: Conferința părților interesate privind economia circulară 

06-08 / 03/19: Coreper I 

07/03/19: EIP-AGRI: Subgrup de inovare 

07/03/19: Grupul de lucru al Consiliului pentru probleme financiare agricole (AGRIFIN) 

07/03/19: Evenimentul Greens-EFA privind PAC: fermele de fonduri, nu fabricile 

08/03/19: CDG CAP 


