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Domnule Președinte,

Am plăcerea să vă informez că, în urma deciziei Conferinței președinților de comisie din 12 
februarie 2019, astfel cum a fost aprobată de Conferința președinților la 14 februarie 2019, 
Comisia LIBE a decis, la 26 februarie 2019, ca, în cadrul procedurii menționate în subiect, să 
solicite Comisiei AFCO autorizarea de a prezenta un aviz sub formă de scrisoare, în 
conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Comisia noastră a adoptat un astfel de aviz în cursul reuniunii sale din 13 ianuarie 2020. În 
cadrul acestei reuniuni, ea a decis să recomande Comisiei pentru afaceri constituționale, care 
este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de recomandare ce 
urmează a fi adoptată.

Prin urmare, vă transmit prin prezenta avizul Comisiei LIBE, care cuprinde două părți, și anume 
partea A (Observații generale) și partea B (Observații tematice pentru fiecare domeniu de 
competență al Comisiei LIBE). Avizul abordează acele chestiuni care intră în sfera de 
competență a Comisiei LIBE și care sunt esențiale pentru un proces de retragere ordonat și 
pregătit în mod corespunzător, și anume situația și drepturile cetățenilor UE din Regatul Unit, 
protecția datelor cu caracter personal, azilul, migrația și gestionarea frontierelor, precum și 
securitatea, cooperarea în materie de aplicare a legii și cooperarea judiciară în materie penală. 
În acest scop, Comisia LIBE face observații numai cu privire la textul proiectului de acord de 
retragere, inclusiv în perspectiva viitoarei cooperări dintre UE și Regatul Unit.
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Vă asigur, domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Juan Fernando López Aguilar
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SUGESTII

A. Observații generale

Comisia LIBE subliniază că trebuie să se asigure un impact cât mai limitat cu putință al 
retragerii Regatului Unit din UE. Acest lucru este deosebit de important în cazul chestiunilor 
ce țin de competența Comisiei LIBE menționate mai sus, întrucât acestea afectează aspecte 
fundamentale ale vieții cetățenilor.  

Comisia LIBE consideră că acordul de retragere urmărește să ofere un cadru pentru o 
retragere ordonată, care să reducă cât mai mult posibil efectele negative ale ieșirii Regatului 
Unit. 

În cele din urmă, comisia noastră este de părere că orice viitoare cooperare internațională între 
UE și Regatul Unit ar trebui să reflecte în continuare valorile comune ale respectării dreptului 
internațional, respectării drepturilor omului și respectării statului de drept.

B. Observații tematice

1. Drepturile cetățenilor

În conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 14 mai 20181, ar trebui să se asigure 
faptul că „drepturile cetățenilor UE cu reședință legală în Regatul Unit și drepturile cetățenilor 
Regatului Unit cu reședință legală în UE-27 nu sunt afectate de Brexit”, iar comisia noastră 
salută faptul că acordul de retragere contribuie în mare măsură la transpunerea în realitate a 
acestei cerințe de bază a Parlamentului. De asemenea, faptul că Regatul Unit și UE au 
obligații reciproce în această privință este un lucru pozitiv. 

Prin urmare, un aspect esențial pentru Comisia LIBE este acela că, în temeiul acordului de 
retragere, drepturile cetățenilor, inclusiv interpretarea lor, vor fi menținute în perioada de 
tranziție, fapt ce le oferă, de asemenea, cetățenilor ambelor părți spațiul și timpul necesare 
pentru a-și planifica viața. „Protecția pe tot parcursul vieții” este, și ea, garantată în temeiul 
articolului 39 din acord, în timp ce prelungirea competenței Curții de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE) și după retragere și caracterul obligatoriu al jurisprudenței pronunțate 
înainte de încheierea perioadei de tranziție sunt, de asemenea, aspecte pozitive în această 
privință. Comisia noastră salută, de asemenea, faptul că membrii de familie actuali și viitorii 
copii intră sub incidența generală a acordului de retragere și garanțiile aferente privind 
reîntregirea familiei, protecția împotriva expulzării, cerințele care trebuie îndeplinite pentru a 
dovedi dreptul de ședere și drepturile procedurale relevante, precum și asigurarea dată de 
guvernul Regatului Unit că, în perioada de tranziție și spre deosebire de practica sa recentă, nu 
va aplica cetățenilor Uniunii care solicită statut de stabilire provizorie sau de stabilit cerința 
generală privind asigurarea medicală completă. 

Acordul de retragere prezintă, de asemenea, anumite rezerve, deoarece, de exemplu, anumite 
categorii de cetățeni care intră în prezent sub incidența legislației UE, astfel cum este 
interpretată de CJUE, nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia (de exemplu, resortisanții 

1 Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și 
Regatul Unit (2018/2573(RSP)).
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britanici care se întorc în Regatul Unit împreună cu membri de familie care sunt resortisanți ai 
unor țări terțe, persoanele cu dizabilități și îngrijitorii lor, resortisanți ai țărilor terțe care 
locuiesc în Regatul Unit și care au legături juridice strânse cu statele membre, cum ar fi 
resortisanții țărilor terțe care s-au născut în UE, refugiații recunoscuți și apatrizii). Cu toate 
acestea, în general, dispozițiile Acordului de retragere stabilesc un sistem care cel puțin va 
oferi un anumit nivel de certitudine juridică și previzibilitate și va proteja în mare măsură 
drepturile cetățenilor UE din Regatul Unit care și-au exercitat drepturile care derivă din libera 
circulație și cetățenia Uniunii.

Comisia LIBE este preocupată de faptul că cetățenii din Irlanda de Nord vor beneficia de 
drepturi diferite pe baza cetățeniei lor și îndeamnă autoritățile din Regatul Unit să se asigure 
că drepturile cetățenilor din Irlanda de Nord nu vor fi reduse sub nicio formă și să respecte în 
totalitate Acordul din Vinerea Mare în toate elementele sale.

În situația actuală, resortisanții Regatului Unit nu se vor mai bucura de dreptul la liberă 
circulație din statul membru în care își au reședința într-un alt stat membru după încheierea 
perioadei de tranziție, și, pentru a beneficia în continuare de liberă circulație, tot ceea ce ar 
putea să facă ar fi să solicite cetățenia unui stat membru în temeiul legislației naționale 
relevante sau a statutului de rezident pe termen lung în temeiul dreptului Uniunii. Comisia 
LIBE consideră că viitorul acord internațional ar trebui să prevadă menținerea integrală a 
drepturilor garantate atât cetățenilor europeni, cât și cetățenilor britanici prin acordul de 
retragere, inclusiv după încheierea perioadei de tranziție. În plus, Comisia LIBE consideră că 
este important ca o mai bună concretizare a drepturilor cetățenilor – inclusiv libera circulație, 
bazată pe reciprocitate, a cetățenilor britanici aflați în UE – să stea la temelia și să reprezinte o 
parte indisociabilă a textului unui viitor acord internațional între UE și Regatul Unit. Este, de 
asemenea, esențial ca statele membre ale UE-27 să își stabilească clar fiecare propriul cadru 
pe care intenționează să îl aplice cetățenilor britanici care doresc să obțină statutul de rezident. 
Pentru a facilita procesul, aceste măsuri ar trebui să fie ușor de aplicat, transparente, și 
gratuite.

În plus, Comisia LIBE este preocupată de actualul sistem de înregistrare a cetățenilor UE în 
vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, instituit de autoritățile, care le 
permite cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora să solicite statutul statut de 
stabilire provizorie sau de stabilit în Regatul Unit. Ar trebui soluționate cât mai curând posibil 
în special următoarele aspecte, cel târziu până la încheierea perioadei de tranziție: 

(i)  să se asigure că problemele care apar în legătură cu natura electronică a solicitării 
(dificultăți de acces la solicitare pe care le întâmpină anumite categorii de cetățeni, atribuirea 
greșită în mod automat a statutului de stabilire provizorie în loc de statutul de stabilit, 
imposibilitatea de a prezenta versiunile pe suport de hârtie ale diferitelor documente), precum 
și alte provocări legate de accesul la solicitările sunt abordate de autoritățile britanice prin 
intermediul unor măsuri specifice; 

(ii) să se asigure independența deplină a autorității independente de monitorizare care 
examinează și supraveghează funcționarea sistemului și să se acționeze rapid în cazul în care 
există reclamații depuse de cetățeni ai Uniunii și de membrii familiilor acestora;
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(iii) să se asigure că se iau măsuri prin care să se ajungă la cetățenii vulnerabili și să se 
trateze situația acestora înainte și după termenul-limită, precum și să se atenueze consecințele 
pentru acei cetățeni ai Uniunii care, nu din vina lor, nu depun o solicitare prin sistemul de 
înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit 
înainte de termenul-limită; ar trebui să se evite incriminarea, discriminarea, detenția și 
deportarea cetățenilor care, în mod normal, ar avea dreptul la ședere.

2. Protecția datelor

În ceea ce privește protecția datelor, Comisia LIBE împărtășește obiectivul acordului de 
retragere de a asigura continuitatea protecției acordate persoanelor fizice din Uniune ale căror 
date cu caracter personal vor fi prelucrate în Regatul Unit după data retragerii. Articolele 70 și 
71 din acord prevăd un cadru care să îndeplinească acest obiectiv în perioada de tranziție și 
după aceasta. Prin urmare, este esențial să înceapă fără întârziere evaluarea de către Comisie a 
adecvării cadrului juridic de protecție a datelor din Regatul Unit. 

Deși dispozițiile acordului prevăd în mod clar această obligație de a asigura protecția 
cetățenilor UE după Brexit, trebuie totuși ca modalitățile practice de punere în aplicare să 
respecte pe deplin acest obiectiv. Comisia LIBE subliniază că este nevoie de o analiză atentă 
și aprofundată a cadrului juridic de protecție a datelor al Regatului Unit, pentru a demonstra 
că se respectă toate condițiile impuse de legislația Uniunii în materie de protecție a datelor, în 
special de Regulamentul (UE) 2016/679, Regulamentul (UE) 2018/1725 și Directiva (UE) 
2016/680, precum și de jurisprudența CJUE, cu scopul de a asigura un nivel de protecție 
echivalent în esență cu cel asigurat de Uniunea Europeană. Comisia LIBE recunoaște că 
Regatul Unit a pus în aplicare în legislația sa națională pachetul UE privind protecția datelor. 
Acest lucru ar constitui baza pentru evaluarea adecvării. Comisia LIBE consideră că ar trebui 
acordată o atenție deosebită cadrului juridic în vigoare în Regatul Unit în domeniul securității 
naționale sau prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile de aplicare a legii 
sau în domeniul migrației. Ea reamintește că programele de supraveghere în masă, cum ar fi 
Tempora, ar putea să nu fie compatibile cu normele UE în materie de protecție a datelor și 
încurajează ferm luarea în considerare a jurisprudenței din acest domeniu, cum ar fi cauza 
Schrems2.

În cazul în care cadrul juridic privind protecția datelor din Regatul Unit nu permite să se ia o 
decizie privind adecvarea, Uniunea Europeană ar trebui să accentueze necesitatea de a 
respecta normele de protecție a datelor pentru transferuri internaționale, pentru a asigura 
continuitatea necesară a protecției prevăzute de legislația Uniunii în materie de protecție a 
datelor. 

Comisia LIBE invită, de asemenea, autoritățile de protecție a datelor din statele membre să 
urmărească în mod proactiv întregul proces de retragere, pentru a contribui la o retragere 
reușită și ordonată, fără obstacole în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate.  

2Hotărârea Curții de Justiție din 6 octombrie 2015 în cauza C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection 
Commissioner.
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3. Securitatea, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală

În domeniul cooperării judiciare în materie penală, acordul de retragere prevede dispoziții 
clare și detaliate pentru toate procedurile penale în curs. Existența unei perioade de tranziție în 
cursul căreia va continua să se aplice dreptul corespunzător al Uniunii, menționat în mod clar, 
va permite finalizarea acestor proceduri în conformitate cu principiul securității juridice – un 
principiu general în dreptul penal și în procedurile penale.

În ceea ce privește asigurarea respectării legii și securitatea internă, în conformitate cu acordul 
de retragere, după retragere, Regatului Unit nu va mai avea acces la niciun sistem de 
informații al Uniunii, cel mai importantă fiind Sistemul de Informații Schengen, care conține 
informații atât cu privire la resortisanți ai unor țări terțe, cât și cu privire la resortisanți ai UE. 
Acordul de retragere stabilește norme pentru măsurile din perioada de tranziție care vor 
permite Regatului Unit să continue schimbul de informații prin intermediul sistemelor până la 
sfârșitul perioadei de tranziție. În ceea ce privește mai multe sisteme importante, cum ar fi SIS 
și SIENA, acordul prevede posibilitatea ca, în anumite condiții, schimbul de informații 
operative să fie efectuat într-o perioadă limitată, după încheierea perioadei de tranziție, pentru 
a se asigura că nu se va pierde valoarea operațională a informațiilor din sisteme la sfârșitul 
perioadei de tranziție. Aceste dispoziții din acord ar trebui să reducă impactul unei 
deconectări bruște de la sistemele de informații ale Uniunii. Trebuie remarcat faptul că, pentru 
unele dintre sistemele UE cum ar fi PNR, se va prevedea timpul necesar pentru a negocia 
acordurile viitoare privind schimbul de date din PNR dintre Regatul Unit și UE, care ar trebui, 
de asemenea, să fie evaluate de CJUE. 

În ceea ce privește relațiile viitoare cu Regatul Unit, Parlamentul reamintește că Declarația 
politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 
face referire la un parteneriat în materie de securitate amplu, cuprinzător și echilibrat, care va 
prevedea înțelegeri reciproce pentru schimburi rapide, eficace și eficiente de date din registrul 
cu numele pasagerilor (PNR) și partajarea rezultatelor prelucrării unor astfel de date stocate în 
sistemele lor naționale respective de prelucrare a datelor PNR și pentru schimburi de date 
ADN, date privind amprentele digitale și date privind înmatricularea vehiculelor (Prüm), 
precum și cooperarea operațională prin intermediul Europol și al Eurojust. Cu toate acestea, 
trebuie să se reamintească faptul că, deși Regatul Unit nu mai avea obligația de a participa la 
instrumentele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală în 
temeiul unei clauze de neparticipare, mecanism prevăzut de Tratatul de la Lisabona, acesta a 
ales să participe totuși la unele măsuri legislative, de la caz la caz și, în pofida votului din 
2016 favorabil ieșirii din Uniune, se pare că Regatul Unit dorește în continuare să participe la 
anumite aspecte ale cooperării polițienești și judiciare în materie penală după părăsirea 
Uniunii. Trebuie să existe un cadru clar și permanent pentru participarea Regatului Unit la 
cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, și nu decizii ad-hoc în acest domeniu.  
Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor, inclusiv continuarea aderării la 
Convenția europeană a drepturilor omului și punerea în aplicare a acesteia, precum și 
garanțiile juridice eficace constituie premise indispensabile ale acestei cooperări. Comisia 
LIBE consideră că această cooperare trebuie să fie condiționată în întregime de respectarea 
acestor principii. Parlamentul reamintește că autoritățile britanice au făcut copii ale datelor cu 
caracter personal prelucrate în Sistemul de Informații Schengen, încălcând grav legislația 
Uniunii în materie de protecție a datelor și că, până în prezent, nu s-a ajuns la o înțelegere cu 
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privire la această încălcare; prin urmare, în conformitate cu condițiile prealabile menționate 
anterior, Parlamentul invită Consiliul și Comisia să remedieze această încălcare gravă și alte 
încălcări grave înainte de a purta orice negociere privind modalitățile de cooperare, în urma 
unei evaluări rapide și detaliate a situației și a informării corespunzătoare a Parlamentului.

4. Azilul, migrația și gestionarea frontierelor

Ca observație generală, se face foarte puțin referire în acordul de retragere la viitoarea 
cooperare în domeniul azilului, migrației și gestionării frontierelor. 

În acest cadru, ar fi necesar să se clarifice în ce măsură ar dori Regatul Unit să continue să 
coopereze cu UE în ceea ce privește sistemul european comun de azil, în special sistemul 
Dublin, deoarece Regatul Unit participă în prezent la mai multe instrumente.  În mod similar, 
în domeniul migrației, inclusiv al cooperării internaționale ar fi necesare lămuriri relevante cu 
privire la viitoarea cooperare dintre UE și Regatul Unit. În funcție de continuarea participării 
la programele Uniunii, viitorul acord ar trebui să includă și înțelegeri cu privire la Fondul 
pentru azil, migrație și integrare, întrucât Regatul Unit primește, în prezent, cea mai mare 
sumă din acest fond (pentru măsuri în domeniul returnării). 

În ceea ce privește gestionarea frontierelor, Marea Britanie nu poate deveni, în prezent, 
membru cu drepturi depline al Frontex, din motivul că nu participă la componentele aferente 
ale acquis-ului Schengen. Cu toate acestea, regatul Unit colaborează cu Frontex în mai multe 
moduri, inclusiv în ceea ce privește sprijinul operațional în domeniile returnării și gestionării 
frontierelor și este reprezentat în calitate de observator în cadrul Consiliului de administrație 
al Frontex. În viitor, ar fi important să se stabilească clar relațiile dintre Frontex și Regatul 
Unit, în calitate de țară terță. Aceeași concluzie este valabilă și pentru nevoia de a stabili 
relațiile viitoare dintre UE și Marea Britanie în domeniul schimbului de informații și al 
utilizării sistemelor de informații la scară largă pentru gestionarea frontierelor, în special să se 
stabilească clar modalități noi în ceea ce privește guvernanța și securitatea juridică.

Comisia LIBE invită prin urmare comisia AFCO, 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 (2018/0427(NLE)).


