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Subiect: Aviz privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la încheierea 
Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
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Domnule Președinte,

Cu regret, în cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru afaceri externe a fost 
solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. Având în vedere caracterul 
urgent al chestiunii, coordonatorii AFET au decis, la 4 decembrie 2019, să trimită avizul sub 
formă de scrisoare și să invite Comisia pentru afaceri constituționale, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele sugestii.

Cu respect,

David McAllister
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SUGESTII

– având în vedere articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere rezoluțiile Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la 
negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din 
Uniunea Europeană, din 3 octombrie 2017, din 13 decembrie 2017 și din 18 septembrie 
2019 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit, 

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului European (art.50) din 21 martie 2019 
(PE 639.609/CPG), din 10 aprilie 2019 (PE 639.538/CPG) și 17 octombrie 2019 (EUCO 
XT 20018/19);

– având în vedere textul revizuit al Declarației politice de stabilire a cadrului viitoarelor 
relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, astfel cum au fost convenite la nivel de 
negociatori la 17 octombrie 2019 și publicat în JOUE C 384 I din 12.11.2019, pentru a 
înlocui pe cel publicat în JO C 66I din 19.2.2019;

– având în vedere comunicarea Comisiei din 4 septembrie 2019 de finalizare a pregătirilor 
pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 1 noiembrie 2019 (PE 
639.554/CPG);

– având în vedere articolul 56 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

A. întrucât, în conformitate cu articolul 184 din Acordul de retragere, Uniunea și Regatul 
Unit depun toate eforturile pentru a lua măsurile necesare cu scopul de a negocia cu succes 
acordurile care reglementează relațiile lor viitoare; 

B. întrucât, în conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
Comisia pentru afaceri externe „este responsabilă pentru promovarea, punerea în aplicare 
și monitorizarea politicii externe a Uniunii în ceea ce privește [ inter alia ] consolidarea 
relațiilor politice cu țările terțe prin intermediul unor programe cuprinzătoare de 
cooperare și asistență sau al unor acorduri internaționale, cum ar fi acordurile de asociere 
și de parteneriat”; 

C. întrucât, astfel cum se indică în rezoluția din 18 septembrie 2019, PE ia act de faptul că 
Declarația politică, care stabilește cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit, este 
conformă cu Rezoluția PE din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre 
UE și Regatul Unit, în care se solicită un acord de asociere, precum și cu contribuțiile 
detaliate ale comisiilor sale, și reflectă alegerile Regatului Unit în ceea ce privește sfera 
de aplicare și profunzimea viitoarei sale relații cu UE;

D. întrucât acordul de retragere include, la articolul 129, „dispoziții specifice referitoare la 
acțiunea externă a Uniunii”, prin care, în special, Regatul Unit este obligat în cursul 
perioadei de tranziție de obligațiile care decurg din acordurile internaționale încheiate de 
Uniune; întrucât această obligație oferă, de asemenea, claritate și previzibilitate părților 
interesate, inclusiv partenerilor internaționali; întrucât, în perioada de tranziție, Regatul 
Unit nu poate deveni obligat prin noi acorduri pe cont propriu în domenii care țin de 
competența exclusivă a Uniunii, cu excepția cazului în care este autorizat de UE să facă 
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acest lucru; întrucât, în timpul perioadei de tranziție, Regatul Unit aplică, de asemenea, 
măsurile restrictive ale Uniunii sau decide în timpul perioadei de tranziție, sprijină 
declarațiile și pozițiile UE în țările terțe și organizațiile internaționale și participă de la 
caz la caz în cadrul operațiilor militare și al misiunilor civile ale UE instituite în cadrul 
politicii de apărare comună și de securitate (PSAC), dar fără nicio capacitate de vârf, prin 
intermediul unui acord-cadru de participare; întrucât un astfel de acord nu ar trebui să 
aducă atingere autonomiei decizionale a Uniunii și nici suveranității Regatului Unit, iar 
Regatul Unit va menține dreptul de a stabili cum va răspunde la orice invitație sau opțiune 
de a participa la operații sau misiuni; 

E. întrucât acordul de retragere include, la articolul 127 alineatul (2), o dispoziție privind 
acorduri timpurii privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit în domeniul PESC și 
PSAC; întrucât această dispoziție este un element foarte important și pozitiv, având în 
vedere că acest lucru este într-un domeniu în care interesele UE și cele ale Regatului Unit 
sunt în mare parte convergente și în care astfel de acorduri timpurii ar oferi un cadru stabil 
pentru cooperarea Regatului Unit cu UE în ceea ce privește acțiunea externă; întrucât 
astfel de acorduri ar trebui, cu toate acestea, să facă obiectul unui control parlamentar 
adecvat, astfel cum se prevede la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, inclusiv prin informarea imediată și completă a Parlamentului European, în 
toate etapele negocierilor și încheierii lor;

F. întrucât acordul de retragere asigură, la articolul 156, că, până la 31 decembrie 2020, 
Regatul Unit contribuie la finanțarea Agenției Europene de Apărare, a Institutului pentru 
Studii de Securitate al Uniunii Europene și a Centrului Satelitar al Uniunii Europene, 
precum și la costurile operațiunilor din cadrul politicii de securitate și apărare comune;

1. Comisia pentru afaceri externe invită Comisia pentru afaceri constituționale, care este 
comisie competentă, să recomande Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a 
Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice.


