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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la 
execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii 
Regatului Unit din Uniune
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (00000/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 203 din Tratatul 
de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C9-0000/2019),

– având în vedere articolul 105 alineatul (1) și articolul 4 din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A9-0000/2019),

1. aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Deși, în general, se consideră că o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune, pe baza 
acordului de retragere, reprezintă cea mai bună soluție, UE continuă să se pregătească pentru 
toate eventualitățile, inclusiv pentru o retragere fără acord. În cazul unei retrageri fără acord, 
nu ar exista dispoziții juridice convenite cu privire la relațiile bugetare dintre Uniune și 
Regatul Unit. Acest lucru ar crea o incertitudine semnificativă și dificultăți considerabile în 
ceea ce privește execuția bugetelor Uniunii pentru 2019 și 2020 pentru toți beneficiarii din 
Regatul Unit și, în unele cazuri, și pentru beneficiarii din alte state membre.

Scopul acestei propuneri este de a extinde până în 2020 cadrul de contingență în temeiul 
Regulamentului (UE, Euratom) 2019/1197, aprobat de Parlamentul European la 
17 aprilie 2019. Scopul este de a reduce la minimum perturbările cele mai semnificative 
pentru beneficiarii programelor de cheltuieli ale UE și ai altor acțiuni în momentul retragerii 
și până la sfârșitul anului 2020. Acest lucru ar permite o execuție bugetară ordonată a 
angajamentelor juridice cu Regatul Unit și cu entitățile din Regatul Unit, semnate sau 
adoptate înainte de data retragerii sau între data retragerii și sfârșitul anului 2019, în aplicarea 
Regulamentului (UE, Euratom) 2019/1197.

Posibilitatea ca Regatul Unit și entitățile din Regatul Unit să rămână eligibile pentru a 
beneficia de finanțare din partea Uniunii pe parcursul anului 2020 este condiționată de 
asumarea unui angajament scris de către Regatul Unit de a contribui la finanțarea bugetului 
pentru 2020 în condițiile prevăzute în prezenta propunere. În plus, Regatul Unit ar trebui să se 
angajeze în scris să accepte controalele și auditurile aferente întregii perioade de execuție a 
programelor sau a acțiunilor.


