
 
 

AGRICULTURĂ/SIVICULTURĂ 

 

ELO critică din nou propunerile de reducere a finanțării pentru dezvoltarea rurală: 

ELO, împreună cu alți membri ai Coaliției Rurale, a publicat o declarație comună privind 

„Împuternicirea zonelor rurale în PAC după 2020". În declarația sa, Coaliția solicită factorilor 

de decizie actuali și viitori ai UE să mențină un nivel înalt de ambiție pentru dezvoltarea 

rurală în următoarea PAC, începând cu un buget adecvat.  

 

Irlanda este mai aproape de Franța și Europa de Est cu privire la bugetul UE: Varadkar 

a susținut că, cooperarea cu partenerii din nord „nu înseamnă că vom fi de acord întru-totul, 

iar în unele chestiuni precum CFM ne aflăm mai aproape de Franța și mai aproape de statele 

din Europa Centrală și de Est, având în vedere dorința noastră de a ne asigura că PAC 

continuă să fie foarte bine finanțată”. 

  

Deputații europeni au elaborat aproape toate amendamentele de compromis necesare 

privind regulamentele UE pentru politica agricolă comună (PAC) post-2020.  

  

Consiliul se opune elementelor-cheie ale planurilor Comisiei de reformă a PAC: 

Miniștrii agriculturii naționali continuă să se opună dispozițiilor importante ale propunerilor 

de regulamente privind planurile strategice, organizarea comună a pieței și aspectele 

orizontale. Aplicarea obligatorie a plafoanelor și a instrumentelor de mediu sunt puse sub 

semnul întrebării. 

  

Irlanda „dorește să introducă o plafonare suplimentară a plăților agricole": Guvernul 

irlandez este dispus să introducă o plafonare suplimentară a plăților agricole mari din UE și a 

declarat că UE nu ar trebui să limiteze plățile ecologice sau plățile tinerilor agricultori. 

Ministrul agriculturii, Michael Creed, consideră că planurile de a permite agricultorilor să 

deducă costurile forței de muncă ar submina astfel de reduceri și că ar fi greu de administrat. 

De aceea, el a spus că o problemă cheie pentru Irlanda este că propunerile de deducere a 

costurilor forței de muncă trebuie să fie facultative pentru statele membre. În conformitate cu 

noile propuneri, formularea regulamentului se va schimba de la "trebuie" la "poate", ceea ce 

va permite statelor membre să decidă dacă se va lua în considerare pe deplin cheltuielile cu 

forța de muncă atunci când se limitează la plăți. 

Comisarul Hogan a avertizat că o astfel de abordare ar submina caracterul comun al PAC și 

condițiile de concurență echitabile dintre agricultorii din UE. 

  

Comisia respinge cererile de creștere a sprijinului cuplat: Miniștrii agriculturii din șapte 

țări din Europa Centrală și de Est au cerut limite mai mari și mai puține restricții privind 

subvențiile agricole din UE legate de producție, dar Comisia Europeană a declarat că cererile 

lor sunt "inadecvate". "Propunerea ar submina serios natura comună a PAC". 

  

PAC trebuie să devină mai eficientă: Subvențiile agricole ale UE ar trebui să devină mai 

mult legate de rezultate pentru a-și spori eficiența și a economisi bani, a declarat șeful Curții 



 
 

de Conturi Europene (ECA). "Sprijinul se adresează industriei și nu persoanelor care cultivă 

terenuri și păstrează mediul rural pentru generațiile viitoare". 

  

Hogan confirmă întârzierea posibilă a punerii în aplicare a PAC 2021-2027: comisarul 

Hogan a considerat că "este vorba de voința politică și bunăvoința statelor membre ale 

Parlamentului de a decide dacă doresc să facă o înțelegere rapidă după alegeri în toamna 

anului 2019. Dacă am ajuns la un acord în toamna anului 2019, este posibil să mai avem 1 

ianuarie 2021 ca zi de implementare ". 

  

Un compormis ar putea reduce finanțarea ecologică în cadrul PAC: O înțelegere de 

compromis a deputaților europeni ar putea reduce nivelul plăților directe pentru acțiunile de 

protecție a mediului, cu o treime, în cadrul reformelor politicii agricole comune. 

  

  

INOVAREA / PROTECȚIA CULTURILOR 

 

Oamenii de afaceri europeni au încheiat un acord de a aloca 35% din finanțarea cercetării 

din partea blocului pentru tehnologiile ecologice, în pofida îndoielilor cu privire la 

dimensiunea globală a bugetului viitor al UE după Brexit. 

  

CE contestă faptul că acordul Horizon Europe ar putea "înăbuși reglementarea": o 

cerință controversată pentru Comisia Europeană de a examina impactul reglementării asupra 

sectoarelor inovatoare este prevăzută să fie inclusă în programul de finanțare Horizon Europe 

al UE. 

  

Pesticidele pentru culturile de cartofi: Parlamentul European a respins propunerea 

Comisiei Europene de a majora limita reziduurilor pentru clothianidin, un neonicotinoid 

interzis în Europa, susținând că regulatorii privind siguranța alimentelor reprezintă o 

amenințare pentru viața albinelor. Decizia, prima de acest gen din Europa, are în vedere 

faptul că, fermierii care utilizează această substanță în culturile de cartofi în țările în care nu 

este interzis, precum Canada și S.U.A., nu ar mai putea să-și exporte produsele în UE. 

Agricultorii și industria agrochimică critică Parlamentul European pentru că a încercat să 

exporte standardele stricte ale UE privind pesticidele. Aceștia susțin că o decizie în 

Parlamentul European de a interzice reziduurile unui pesticid interzis în cartofii importați ar 

putea stabili un precedent excesiv și ar putea perturba fluxurile comerciale globale. 

  

Planul francez de a interzice exporturile de pesticide aprobate din afara UE a întârziat: 

Adunarea Națională a Franței a amânat cu trei ani o măsură a guvernului de a interzice 

fabricarea de agrochimice care nu sunt aprobate în cadrul UE, dar sunt exportate în țări din 

afara UE. Interdicția urma să intre în vigoare în 2022, însă a fost întârziată cu trei ani. 

  

Investigația lansată pentru aprobările UE privind cinci pesticide: Ombudsmanul 

european Emily O'Reilly a deschis o anchetă privind procesul de aprobare a UE pentru cinci 



 
 

ingrediente active agrochimice și utilizarea procedurii de confirmare a datelor (CDP), în urma 

a două plângeri formulate de grupul ecologic Pesticide Action Rețea (PAN) Europa.  

  

  

MEDIU 

 

Instalațiile industriale mici reprezintă o mare problemă pentru apele UE: instalațiile 

industriale mai mici pot exercita o presiune mai mare asupra apelor europene decât cele mai 

mari instalații reglementate de Directiva UE privind emisiile industriale.  

  

Utilizarea ilegală a apelor subterane pe site-ul spaniol trebuie să înceteze: Comisia 

pentru petiții a Parlamentului European a aprobat ieri un raport prin care se solicită 

autorităților spaniole să oprească exploatarea ilegală a apelor subterane în zona umedă Natura 

2000 Doñana din sudul Spaniei. 

  

ONG-urile îndeamnă Consiliul să sporească ambiția de mediu și climă a PAC: 

Organizațiile de mediu au stabilit patru "teste" cheie pe care miniștrii agriculturii trebuie să le 

îndeplinească pentru a ridica în mod eficient ambitiile de mediu și climatice ale PAC.  

 

Zeci de reguli de încălcare a depozitelor italiene: 44 de depozite de deșeuri din Italia nu au 

respectat normele UE menite să prevină sau să reducă efectele lor asupra mediului și 

sănătății. 

  

  

CLIMĂ ȘI ENERGIE 

 

Schimbările climatice provoacă incendii critice fără precedent: acesta a fost unul dintre 

mesajele audiate la evenimentul "Schimbările climatice și incendiile forestiere în Europa", 

co-organizat de ELO. Incendiile de pădure devin frecvente în zonele în care acestea sunt 

folosite ca evenimente rare, cu incendii critice în afara sezonului obișnuit de incendiu. Zona 

cu risc de incendii se extinde continuu ca urmare a abandonului terenurilor și a creșterii 

interfeței urbane din Europa, deoarece 97% este cauzată de oameni. Europa trebuie să își 

intensifice eforturile de prevenire și pregătire. 

  

Miniștrii UE discută despre bugetul pentru acțiunile în domeniul schimbărilor 

climatice: majoritatea țărilor UE sunt de acord cu propunerea Comisiei Europene de a aloca 

25% din bugetul UE pentru acțiunile în domeniul schimbărilor climatice. Bruxelles vrea să se 

asigure că mai multe fonduri pentru infrastructură, dezvoltare regională și cercetare se 

îndreaptă către eforturile de reducere a emisiilor și de adaptare la schimbările climatice. Cu 

toate acestea, Polonia avertizează împotriva legării mai multor cheltuieli ale UE de 

obiectivele climatice, deoarece acestea pun în pericol programele tradiționale, a avertizat 

ministrul polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymański. 

  



 
 

Liderii europeni nu reușesc să sprijine obiectivul climatului net-zero: statele membre nu 

au susținut obiectivul de a atinge până în 2050 emisiile de gaze cu efect de seră cu emisii zero 

până la 2050. În loc să se angajeze la obiectivul din 2050, concluziile summit-ului au declarat 

că blocul ar trebui să prezinte "o strategie ambițioasă pe termen lung până în 2020, care să 

încerce neutralitatea climei în conformitate cu Acordul de la Paris".  

  

Politica climatică a stagnat până când guvernele vor conveni asupra emisiilor zero: UE 

nu poate depăși obiectivul climatic care pre-datează acordul de la Paris decât dacă guvernele 

sunt de acord să pună capăt eficient emisiilor de CO2 până la jumătatea secolului. 

  

Auditorii UE vizează proiectarea ecologică și etichetarea energetică: Curtea de Conturi 

Europeană trebuie să evalueze contribuția normelor de etichetare ecologică și eficiență 

energetică la obiectivele de mediu ale UE. 

  

Industria agroalimentară daneză se angajează să devină neutră din punct de vedere al 

climei până în 2050: Sectorul agroalimentar danez își propune să atingă până în 2050 

emisiile zero de carbon, dar spune că acest lucru nu poate fi în detrimentul producției și va 

necesita cheltuieli publice mai mari pentru cercetare.  

  

Ministrul german de mediu lansează ideea prețului de carbon: Ministrul german al 

Mediului, Svenja Schulze, a repetat apelul său pentru introducerea unui preț al carbonului. 

„Am făcut deja o propunere pentru prețul CO2 în Germania anul trecut", a declarat la o 

conferință de la Berlin. Continuam sa fim convinsi ca introducerea treptata a unui pret de 

CO2 reprezinta un element important in protectia climei, lucram in prezent asupra modului in 

care un astfel de pret poate fi conceput intr-un mod corect din punct de vedere social". 

  

Guvernul olandez revigorează planul industrial de impozitare a emisiilor de CO2: ideea 

de impozitare a emisiilor de dioxid de carbon a fost stimulată înaintea unei întâlniri a șefilor 

de stat și de guvern din UE în această săptămână, după ce Țările de Jos au relansat planurile 

pentru o taxă pe industrie. 

  

Studiul se referă la gazele "verzi": hidrogenul verde și biometanul sunt esențiale pentru 

aducerea sistemului energetic european la emisii zero, într-un mod accesibil, până în 2050. 

  

Un studiu avertizează asupra efectului creșterii precipitațiilor asupra producției de 

grâu: Franța, Australia și Turcia - trei dintre cei mai mari 15 producători de grâu din lume - 

au constatat că 26%, 28% și, respectiv, 88% din terenurile de cultivare a grâului afectate de 

precipitații reduse cauzate de schimbările climatice, sugerează un studiu universitar. Un nou 

studiu internațional analizează modul în care schimbările climatice ar putea afecta 

precipitațiile și, în consecință, aprovizionarea cu alimente la nivel mondial.  

 

  

  



 
 

SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA ANIMALELOR 

 

MEP afirmă că peste 100.000 de ouă contaminate cu Fipronil au ajuns la consumatori: 

Un deputat european român a susținut că peste 100.000 de ouă contaminate cu fipronil au 

ajuns la consumatori, deoarece o fermă din România a fost contaminată la sfârșitul anului 

trecut. Ouăle din ferma românească au fost contaminate la sfârșitul anului 2018. 

  

Detoxul nu este o mențiune de sănătate aprobată, Andriukaitis îi răspunde 

europarlamentarului francez: Utilizarea termenului "detox" pe etichetele produselor 

alimentare sau în reclame necesită aprobare pentru mențiunea privind sănătatea în Europa, 

comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară. Unele produse botanice pot folosi 

revendicările de detoxifiere deoarece evaluarea este în așteptare. 

  

Raportul UE constată că Croația nu reușește să protejeze bunăstarea bovinelor în 

tranzit: ultimul raport al Comisiei Europene privind bunăstarea animalelor transportate în 

țările terțe susține că în Croația, un număr mare de animale sunt transportate pe nave în 

Orientul Mijlociu. Inspectorii declară că sistemul actual nu reușește să reducă la minimum 

riscurile pentru animale. 

  

Regatul Unit încearcă să-și întărească regulile privind publicitatea cu privire la alimente 

și băuturi bogate în grăsimi, zahăr și sare (HFSS) la televizor și online. Sunt avute în vedere 

și reguli mai restrictive privind publicitatea pentru comercializarea alcoolului. 

  

Acordul UE privind protecția consumatorilor retrage interdicția dublă privind 

calitatea: o înțelegere din 22 martie cu privire la o lege privind protecția consumatorilor a 

eliminat "calitatea dublă" din lista practicilor în afara legii. Diferențele semnificative trebuie 

să fie clare și vizibile pentru consumatori. 

  

PIEȚE 

 

Companiile care vând produse de marcă cu rețete diferite se confruntă cu amenzi de 

până la 4% din cifra lor de afaceri, în baza unui acord provizoriu încheiat de negociatorii 

UE. Problema este cunoscută sub numele de "alimente cu dublă calitate" și - datorită 

presiunilor guvernelor est-europene - Bruxelles a încercat să reducă această practică prin 

modificarea legislației privind protecția consumatorilor. Parlamentul European a declarat că, 

în cadrul acordului, companiile trebuie să marcheze în mod clar dacă există "diferențe 

semnificative" în produsele lor în diferite țări. 

  

Comisia asigură liniștea statelor membre cu privire la riscurile de criză de pe piața 

cărnii: comisarul Hogan a menționat disponibilitatea unor măsuri adecvate de piață în 

eventualitatea unei perturbări semnificative a pieței. "Avem o experiență în tratarea acestor 

perturbări ale pieței legate de evoluțiile pieței", a declarat comisarul, menționând acțiunile 

puse în aplicare de UE în trecut pentru a face față epidemiei de encefalopatie spongiformă 



 
 

bovină (BSE) și embargoul rus. Hogan și-a reafirmat convingerea că planul tarifar temporar 

al Regatului Unit este ilegal în conformitate cu normele OMC, evidențiat de faptul că 

Westminster în sine consideră că este doar o măsură temporară. 

  

Sectorul european al produselor de lactate trebuie să se concentreze asupra 

exporturilor la nivel mondial, susține consilierul Comisiei: Demografia globală, mediul și 

evoluția tendințelor consumatorilor vor pune presiune pe industria europeană a produselor de 

lactate în următorii ani, a avertizat un oficial al Comisiei. Sentimentul "anti-lapte", evoluția 

populației în stagnare și Brexit-ul se numără printre provocările cu care se confruntă 

industria. 

  

UE trebuie să intensifice controalele privind produsele alimentare pe internet și să 

suplimenteze vânzările: Un raport publicat recent de Comisia Europeană arată că statele 

membre UE trebuie să intensifice controalele privind produsele alimentare și suplimentele 

vândute prin internet. Raportul arată că statele membre trebuie să facă mai mult pentru a 

asigura siguranța alimentară. 

  

Compania poloneză de concurență: proiectul de lege privind limitarea etichetei private 

este puțin probabil să fie adoptat de Parlamentul actual: Marek Niechciał a declarat că 

proiectul de lege destinat să limiteze capacitatea comercianților cu amănuntul de a vinde 

produse sub etichetele lor private este puțin probabil să fie adoptată de parlamentul actual. 

Polonia urmează să găzduiască următoarele alegeri parlamentare în octombrie 2019. 

  

Republica Cehă va renunța la controalele de urgență pentru carnea de vită poloneză: 

ministrul ceh al Agriculturii, Miroslav Toman, a acceptat provizoriu să renunțe la controalele 

de urgență pentru carnea de vită poloneză, după ce Varșovia a promis să introducă noi măsuri 

pentru a aborda preocupările legate de siguranța alimentară. Comisia UE ajută la asigurarea 

unui acord privind măsurile de siguranță alimentară. 

  

Protecția UE cu IG pentru tequila mexicană intră în vigoare: Tequila a fost oficial 

recunoscută ca denumire agroalimentară protejată în UE, a anunțat Comisia Europeană.  

  

Partenerii de coaliție estonieni au convenit asupra reducerii accizelor la alcool: Cele trei 

părți care au purtat discuții în vederea stabilirii viitorului guvern de coaliție din Estonia au 

convenit să reducă accizele la alcool, deschizând calea pentru posibilele schimbări legislative. 

Estonieni și turiști străini care vizitează Estonia călătoresc din ce în ce mai mult în Letonia 

vecină pentru a cumpăra alcool la prețuri mai accesibile. 

  

Experții din cadrul ministerului polonez sugerează că au fost eliberați de interdicția de 

cumpărături de duminică: Un raport comandat de Ministerul Polonez al Antreprenoriatului 

și Tehnologiei a recomandat guvernului să desființeze interdicția de cumpărături de duminică 

a țării. Interdicția acoperă în prezent trei duminici pe lună, cu o prelungire anticipată în 2020. 

  



 
 

Cannabidiol - o substanță într-un context de reglementare: Magazinele care vând produse 

care conțin Cannabidiol (CBD) se extind în Europa și ridică întrebări cu privire la legalitatea 

lor. Marketingul Cannabidiolului (CBD) în UE a devenit mai complex și, în unele cazuri, este 

supus restricțiilor naționale. 

  

Drepturile la îngrășăminte vor costa miliarde pentru agricultorii din UE, avertizează 

uniunea agricolă: taxele antidumping ale UE privind îngrășămintele cu azot lichid ar putea 

crește semnificativ costurile de producție pentru agricultori, susțin reprezentanții 

agricultorilor și analiștii de piață. "Comisia subestimează impactul negativ asupra veniturilor 

agricultorilor". 

  

Serbia modifică legea privind siguranța alimentelor pentru alinierea la standardele UE: 

Parlamentul sârb a aprobat modificările aduse legislației naționale privind siguranța 

alimentelor pentru a alinia legislația Serbiei privind siguranța alimentară la acquis-ul UE, la 

data de 14 martie. Modificările afectează regulamentul de organisme modificate genetic 

(OMG). 

  

  

COMERȚ 

 

O treime din comerțul UE este cu Statele Unite și China: în 2018, Statele Unite (674 

miliarde EUR sau 17,1% din totalul comerțului cu mărfuri din afara UE, adică suma 

exporturilor și importurilor) și China (605 miliarde EUR , sau 15,4%) au continuat să fie cei 

doi parteneri comerciali principali ai Uniunii Europene (UE), cu mult înaintea Elveției (265 

miliarde EUR sau 6,7%), Rusia (254 miliarde EUR sau 6,4%), Turcia 153 miliarde, sau 

3,9%) și Japonia (135 de miliarde de euro, sau 3,4%). 

  

Potrivit unui raport comun al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OECD) și al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE), o cifră 

de 6,8% din importurile de mărfuri importate în UE este contrafăcută, de la 5% în 2013, 

potrivit OECD-EUIPO.  

  

Juncker impune o politică mai dură din China după promisiunile neîndeplinite: La un 

summit al Consiliului European de la Bruxelles, Juncker a susținut că, China face promisiuni, 

dar nu le livrează. Nu au existat progrese în ceea ce privește cele trei rezultate principale ale 

celui de-al 20-lea summit UE-China din iulie anul trecut: un acord bilateral privind siguranța 

aviației, un acord de protecție a indicațiilor geografice și un grup de lucru pentru reformarea 

Organizației Mondiale a Comerțului. Șeful Comisiei a cerut liderilor UE să fie mai fermi în 

privința Chinei și a subliniat necesitatea unei mai mari reciprocități și încheierea unui acord 

privind protecția investițiilor. 

  



 
 

"Nu fiți naivi cu China", susțin liderii UE Italiei: liderii UE au constituit vineri (22 martie) 

un front unit față de China și au avertizat guvernul italian asupra consecințelor semnării unui 

acord bilateral cu Beijing pentru a deveni parte a noului 'Drum de mătase'. 

  

Fermierii brazilieni se simt „scurtcircuitați” după negocierile comerciale de la 

Washington: Agribusiness-ul din Brazilia este dezamăgit de întoarcerea de la discuțiile 

comerciale cu SUA la începutul acestei săptămâni. Jucătorii din industrie solicită o 

reaprobare mult mai rapidă a exporturilor de carne proaspătă de carne de vită în SUA, în 

schimbul faptului că permiteau mai mult grâu să intre în țară fără tarife. Preocupări legate de 

presiunea prețurilor pentru producătorii de grâu locali și lipsa de claritate asupra exporturilor 

de carne de vită 

  

Ministrul Agriculturii al Braziliei urmează negocierile comerciale cu China: ministrul 

brazilian al agriculturii, Tereza Cristina, va efectua la Washington o vizită în China în prima 

săptămână a lunii mai, unde va încerca să obțină autorizația pentru exportul mai multor 

fabrici de carne în țara asiatică. Pe ordinea de zi se află și creșterea accesului pe piață pentru 

carne, soia, zahăr și alte produse agricole. 

  

Brazilia solicită o cotă de zahăr din China pentru a evita disputa OMC: Brazilia a cerut 

Chinei să deschidă o cotă de import de zahăr de 3 milioane de tone la un tarif inferior, pentru 

a evita un litigiu cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC). 

  

  

INSTITUȚII 

 

Alegeri europene:  

·         ALDE au anunțat candidații pentru Conducerea în domeniul concurenței de la 

nivelul UE, Margrethe VESTAGER și Guy VERHOFSTADT. În ceea ce privește 

„delegitimizarea” sistemului Spitzenkandidat, ALDE a ales să numească o serie de 

candidați, numită "Team Europe". Pe lângă VESTAGER și VERHOFSTADT, 

"Echipa Europe" include fostul comisar Emma BONINO, Nicola BEER, Luis 

GARICANO, comisarul Violeta BULC și Katalin CSEH. 

· Tsipras: "dezastru" UE, dacă ultra-dreapta Weber este următorul șef al Comisiei.  

· Creșterea numărului de vegani spanioli: Partidele verzi au câștigat teren în țări 

precum Germania și Olanda, dar ecologiștii spanioli s-au străduit să atragă alegătorii. 

Pacma - care promovează veganismul pentru a lupta împotriva încălzirii globale și 

dorește să interzică grădinile zoologice, circurile, luptele cu tauri, pescuitul și 

vânătoarea - prevede să trimită Parlamentului un parlamentar în mai, aderând la un 

mic club de partide pentru drepturile animalelor, adunarea europeană (Partidul 

olandez pentru animale și protecția animalelor în mediul uman din Germania). În 



 
 

aceste țări și în alte state, partidele verzi sunt mult mai populare decât grupurile pentru 

drepturile animalelor,  

  

Comisia UE: 

·         Cabinetul lui Jean-Claude JUNCKER: Alexander ITALIANER a părăsit 

postul de consilier special. 

· Secretariatul General (DG SG): Pia AHRENKILDE-HANSEN a părăsit funcția 

de șef executiv și secretar general adjunct; poziția devenind vacantă. Veronica 

GAFFEY a fost numită președinte al Consiliului de control al reglementărilor, o 

poziție vacantă anterior. 

· Cabinetul Karmenu VELLA: Kathiana BONELLO GHIO, șef adjunct al 

cabinetului, se află în concediu de maternitate în perioada 16 martie - 16 august. 

Responsabilitățile sale vor fi îndeplinite de: András INOTAI – care va fi șef adjunct al 

cabinetului și va păstra poziția de consilier, în timp ce Barbara STEFFNER va deveni 

membru al cabinetului. 

· DG GROW: Nikita STAMPA a părăsit postul de șef de unitate G4 (inovație și 

achiziții electronice); David BLANCHARD este noul șef al unității.  

 

Parlamentul European:  

·         De Castro demisionează din calitatea de deputat european: Paolo De 

Castro, deputatul italian și vicepreședintele comisiei pentru agricultură a 

Parlamentului European, a decis să nu mai candideze la alegerile din Parlamentul 

European din mai. " Dintre numeroasele sale realizări, de când a devenit membru al 

Parlamentului European în 2009, De Castro a avut un rol esențial în obținerea 

aprobării pentru proiectul de directivă împotriva practicilor comerciale neloiale din 

cadrul lanțului UE de aprovizionare cu alimente. Noile norme oferă o protecție sporită 

jucătorilor mai mici împotriva malpracticilor. De asemenea, el a fost ministrul italian 

al agriculturii. 

· PPE votează pentru suspendarea calității de membru al partidului Fidesz din 

Ungaria: Partidul Popular European (PPE) a suspendat miercuri (20 martie) partidul 

de guvernământ al premierului maghiar Viktor Orbán, Fidesz, având în vedere 

presupusele încălcări ale principiilor statului de drept. 

· Parlamentul European Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU (S & D, RO) va 

participa la alegerile europene din luna mai cu Uniunea Națională pentru 

progresul României al lui Gabriel OPREA. TĂNĂSESCU a fost anterior membru 

al Partidului Social Democrat (S & D). 



 
 

· Deputații europeni au cerut să refuze accesul la Parlamentul European pentru 

reprezentanții ExxonMobil, după ce firma de petrol din SUA a respins cererea de a 

se prezenta la o audiere publică privind negarea schimbărilor climatice. 

  

Comitetul Regiunilor: 

·         Willy BORSUS (ALDE, BE) se alătură ca membru, înlocuindu-l pe Michel 

LEBRUN. 

· Laurent HACKEN (PPE, BE) se alătură ca membru supleant, înlocuindu-l pe Anne-

Marie CORBISIER. 

· Etienne SERMON (PPE, BE) se alătură ca membru supleant, înlocuindu-l pe 

Antoine TANZILLI. 

· Juan Manuel MORENO BONILLA (PPE, ES) sa alăturat în calitate de membru, 

înlocuindu-l pe Susana DÍAZ PACHECO. 

· Alessio MARSILI (EFD, IT) se alătură ca membru supleant, înlocuindu-l pe Giorgio 

SILLI. 

· Simon BLACKBURN (PSE, Regatul Unit) se alătură ca membru, înlocuindu-l pe 

Paul WATSON. 

· Joanne LABAN (ACRE, UK) se alătură ca membru supleant, înlocuind Suzanne 

Ellen GROCOTT. 

  

  

BREXIT 

 

Planurile guvernului pentru un al treilea vot semnificativ asupra acordului Brexit au fost 

scoase la iveală de John BERCOW, președintele Camerei Comunelor, care și-a exprimat 

intenția de a exclude un astfel de vot, dacă nu s-au făcut "modificări demonstrabile"; citând 

un precedent care împiedică guvernul să insiste asupra voturilor repetate în aceeași sesiune 

parlamentară cu privire la o moțiune pe care au votat-o comuniștii. Există metode procedurale 

pentru a asigura un vot privind acordul de retragere, dacă guvernul are sprijinul pentru a face 

acest lucru. 

  

La summitul Consiliului European a fost convenită o extindere flexibilă la articolul 50 între 

liderii UE și premierul Theresa MAY. Dacă Parlamentul va accepta acordul de retragere 

săptămâna viitoare, atunci Brexit-ul va fi amânat până la 22 mai; în caz constrar, va fi extinsă 

doar la data de 12 aprilie, care este ultima zi înainte ca Marea Britanie să înceapă în mod 

legal pregătirile pentru desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Președintele 

Consiliului Europei, Donald TUSK, a declarat că a considerat că în acest din urmă caz, toate 

opțiunile au rămas pe masă, inclusiv o prelungire pe termen mai lung, cerând Regatului Unit 

să participe la alegerile pentru Parlamentul European din mai. 

  

O modificare la propunerea neutră Brexit va permite Parlamentului să dețină voturi 

orientative cu privire la o serie de soluții teoretice. Amendamentul propus de un grup de 

deputați, condus de Oliver LETWIN și Yvette COOPER, va permite votarea mai multor 



 
 

soluții Brexit, cum ar fi un al doilea referendum și revocarea articolului 50 și este foarte 

asemănător unui amendamentul propus de Hillary BENN, care a eșuat doar cu două voturi 

săptămâna trecută. 

  

Orice extindere a articolului 50 "trebuie să asigure un Brexit în condiții mai bune", 

susține industria alimentară: Premierul britanic Theresa May urmează să înainteze o cerere 

către UE pentru o "scurtă extindere" la articolul 50, susținând că orice întârziere este folosită 

pentru a sprijini întreprinderile. Organizațiile europene din domeniul alimentației și 

agriculturii au afirmat că orice extindere a procedurii în temeiul articolului 50, prin care 

Regatul Unit se retrage din UE, trebuie "să asigure o retragere mai ordonată și, prin urmare, 

cu previzibilitate pentru operatori". 

  

Guvernul britanic - presiuni asupra amenințării la nivelul tarifului zero pentru 

industria ouălor: Miniștrii din Marea Britanie se află sub o presiune sporită pentru a explica 

de ce ouăle nu sunt incluse în lista de produse care se bucura de protecția tarifară în cazul 

unui brexit fără acord. 

  

Anunțul care a încurajat împrumuturile pentru a finanța stocarea de alimente Brexit 

este interzis: Un anunț al unei companii de servicii financiare a fost interzis deoarece a 

încurajat oamenii să-și ia împrumuturi pentru a finanța depozitarea alimentelor în cazul în 

care Brexit a creat deficite alimentare. Autoritatea pentru Standarde de Publicitate din 

Regatul Unit (ASA) a decis că anunțul ar putea pune presiuni emoționale asupra oamenilor în 

cazul în carese  împrumută pentru a-și hrăni familiile. 

  

"Obiectivele tarifare din Marea Britanie nu sunt remarcabile": comisarul Hogan a lovit 

încă o dată regimul tarifar temporar, care nu a fost propus de Regatul Unit. Programul tarifar 

al Regatului Unit nu este în conformitate cu regulile OMC [World Trade Organization]. 

"Regatul Unit a susținut că este un program temporar - ceea ce înseamnă că probabil nu 

respectă regulile OMC ". "Cred că UK a anunțat un program tarifar fără prea multă grijă 

pentru a schimba ciclul de știri din haosul politic din Camera Comunelor ". 

  

  

ALTELE 

 

Mecanismul european de protecție civilă consolidat intră în vigoare: propunerea 

Comisiei Europene de a consolida răspunsul colectiv al UE la catastrofele naturale, cunoscut 

sub numele de rescEU, a intrat în vigoare. În mod concret, Mecanismul european de protecție 

civilă actualizat instituie o nouă rezervă europeană de capacități (așa-numita rezervă de 

rescEU), incluzând avioanele și elicopterele de luptă împotriva incendiilor, stimulând în 

același timp măsurile de prevenire și pregătire a dezastrelor.  

  

2 miliarde de euro pentru accelerarea creării unui Consiliu European pentru Inovare.  



 
 

750 de milioane de euro din fonduri UE puse la dispoziție pentru infrastructura de 

energie curată: Comisia acordă finanțare de 750 de milioane de euro pentru proiectele cheie 

europene de infrastructură energetică cu beneficii transfrontaliere majore. 

  

UE acordă 3,5 milioane de euro pentru ajutor de urgență după ciclonul Idai și inundații 

mortale în Mozambic, Malawi și Zimbabwe. 

  

Lisabona, Lindau și Greater Manchester câștigă premii europene de mobilitate 

durabilă.  


