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REGATUL UNIT

Regatul Unit (UK) a aderat la Uniunea Europeană în 1973, după ce a menținut
o relație de lungă durată cu blocul de la înființarea sa. În 2016, în urma unui
referendum, a devenit primul stat membru care și-a încetat calitatea de membru
al UE. Ieșirea Regatului Unit din UE a fost reglementată de un acord de retragere
semnat la 17 octombrie 2019. Acordul comercial și de cooperare semnat la 30
decembrie 2020 definește cadrul viitoarelor relații.

La 23 iunie 2016, Regatul Unit a organizat un referendum în cadrul căruia 51,9 %
dintre alegători au optat să părăsească UE. În martie 2017, guvernul britanic a notificat
președintelui Consiliului European intenția sa de a se retrage din UE, declanșând
astfel procedura de retragere prevăzută la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea
Europeană.
Regatul Unit a părăsit oficial UE la 1 februarie 2020, dar a rămas în piața unică și în
uniunea vamală a UE până la 31 decembrie 2020. Acordul de retragere semnat la
17 octombrie 2019 stabilește normele pentru retragerea ordonată a Regatului Unit din
UE. Acesta a cuprins îndeosebi:
— drepturile cetățenilor;

— decontul financiar;

— structura de guvernare a acordului de retragere;

— un protocol privind Irlanda și Irlanda de Nord pentru a se evita reintroducerea unei
frontiere strict controlate pe insula Irlanda, protejând economia întregii insule și
Acordul din Vinerea Mare, protejând în același timp integritatea pieței unice a UE;

— dispoziții specifice pentru Gibraltar.

Acordul de retragere a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.
La 1 ianuarie 2021, Regatul Unit a părăsit piața unică și uniunea vamală a UE. La
aceeași dată, un acord comercial și de cooperare (ACC) care reglementează noua
relație dintre UE și Regatul Unit a intrat în vigoare cu titlu provizoriu până la 1 mai 2021,
dată la care ACC a intrat în vigoare în mod oficial după primirea aprobării Parlamentului
European.
Acordul de retragere și ACC sunt două acorduri distincte, negociate separat și care
reglementează domenii diferite, deși există un anumit grad de interdependență.
ACC oferă un cadru cuprinzător pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit și se
bazează pe patru piloni principali:
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— un acord de liber schimb (cu tarife zero și cote zero pentru toate mărfurile care
respectă regulile de origine pertinente);

— cooperarea cu privire la alte aspecte economice, cum ar fi investițiile, concurența,
ajutoarele de stat, transparența fiscală, transportul aerian și rutier, energia și
sustenabilitatea, coordonarea securității sociale și pescuitul;

— un nou parteneriat pentru securitatea cetățenilor prin cooperare polițienească și
judiciară, inclusiv protecția datelor și schimbul de date;

— un sistem de guvernare cuprinzător.

În centrul guvernării Acordului comercial și de cooperare se află un „consiliu de
parteneriat”, coprezidat de un reprezentant al Comisiei Europene și de un reprezentant
al guvernului Regatului Unit. Consiliul de parteneriat supraveghează punerea în
aplicare a Acordului comercial și de cooperare și este sprijinit de 19 comitete
specializate.
De asemenea, ACC oferă societății civile un cuvânt de spus în punerea în aplicare a
acordului prin intermediul grupurilor consultative interne, care joacă un rol esențial în
transmiterea de feedback direct din partea cetățenilor și a părților interesate.
ACC oferă un cadru instituțional pentru acordurile viitoare, deoarece aceste două
acorduri nu cuprind anumite domenii pertinente pentru comerț (cum ar fi standardele
pentru serviciile financiare sau nivelurile adecvate de protecție a datelor). Întrucât
Regatul Unit este în prezent o țară terță, acesta face obiectul unor aprobări de
echivalență pentru țări terțe în anumite domenii specifice.
Acordurile oferă un cadru solid de cooperare și oferă securitate juridică într-o situație
fără precedent. Cu toate acestea, au apărut dificultăți în ce privește punerea în aplicare,
în special în ceea ce privește punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda și Irlanda
de Nord.

PROTOCOLUL PRIVIND IRLANDA ȘI IRLANDA DE NORD

Deși, în temeiul protocolului, Irlanda de Nord face parte din teritoriul vamal al Regatului
Unit, mărfurile care circulă liber în Irlanda de Nord pot intra pe piața unică a UE
fără restricții sau controale. În cele din urmă, obiectivul protocolului este de a evita
controalele la frontieră pe insula Irlanda și de a proteja Acordul din Vinerea Mare din
1998 (Acordul de la Belfast). Pentru a menține piața unică a UE, mărfurile din Marea
Britanie către Irlanda de Nord fac obiectul controalelor la frontierele UE atunci când
traversează Marea Irlandei, deoarece Codul vamal al Uniunii continuă să se aplice
Irlandei de Nord. Prin urmare, Protocolul privind Irlanda de Nord elimină necesitatea
controalelor vamale pe insula Irlanda, dar stabilește norme pentru mărfurile care circulă
din Marea Britanie în Irlanda de Nord. Cu alte cuvinte, în temeiul legislației UE, toate
mărfurile care intră în Irlanda de Nord din afara UE, inclusiv cele din Marea Britanie,
fac obiectul declarațiilor vamale.
Regatul Unit a luat măsuri unilaterale pentru a lăsa neaplicate părți ale protocolului de
mai multe ori, culminând cu prezentarea proiectului de lege privind Protocolul privind
Irlanda de Nord la 14 iunie 2022.
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PROIECTUL DE LEGE PRIVIND PROTOCOLUL PRIVIND IRLANDA DE
NORD

Proiectul de lege urmărește să confere guvernului Regatului Unit competența de a
decide dacă anumite dispoziții ale Protocolului privind Irlanda de Nord nu vor mai
„produce efecte în Regatul Unit”. La momentul redactării, proiectul de lege se afla în
Camera Lorzilor în stadiul examinării în comisie.
Regatul Unit a afirmat că ar prefera o soluție negociată cu UE, dar susține că discuțiile
nu au dus până în prezent la un acord sustenabil, astfel încât guvernul a trebuit să
înceapă procedurile legislative pentru acest proiect de lege. În ceea ce o privește, UE
a denunțat lipsa de angajament politic și de respectare a dreptului internațional din
partea Regatului Unit și a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
Comisia Europeană a afirmat că renegocierea protocolului nu este o opțiune și că
toate instituțiile Uniunii Europene și statele membre sunt de acord cu privire la această
chestiune. Parlamentul European și-a reiterat în mai multe rânduri sprijinul ferm pentru
protocol.
Comisia Europeană a prezentat propuneri menite să contribuie la găsirea unor soluții
creative și durabile la dificultățile generate de punerea în aplicare a protocolului.
La 13 octombrie 2021, Comisia a prezentat un pachet care oferă flexibilitate în
ceea ce privește alimentele, sănătatea plantelor și a animalelor, chestiunile vamale,
medicamentele și colaborarea cu părțile interesate din Irlanda de Nord. Comisia a
prezentat în detaliu propunerile sale modificate la 15 iunie 2022. Dacă ar fi puse în
aplicare, acestea ar însemna:
— reducerea cu peste 80 % a verificărilor și controalelor sanitare și fitosanitare;

— reducerea la jumătate a volumului de documente vamale;

— crearea unei benzi expres pentru mărfurile care circulă din Marea Britanie în
Irlanda de Nord;

— simplificarea certificării, astfel încât să se permită un singur document de trei pagini
pentru un camion întreg cu mărfuri diferite;

— permiterea circulației anumitor mărfuri care altfel ar fi restricționate, cum ar fi
carnea refrigerată.

La 15 martie 2021, Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor împotriva Regatului Unit pentru nepunerea în aplicare a protocolului,
deoarece Regatul Unit nu îndeplinea cerințele de certificare pentru circulația produselor
agroalimentare. Cu toate acestea, într-un spirit de cooperare constructivă, procedura
a fost amânată pentru a permite găsirea unor soluții comune. Cu toate acestea, acest
spirit a fost subminat de lipsa de voință a Regatului Unit de a se angaja în discuții
semnificative, precum și de angajamentul său politic continuu față de proiectul de lege
privind protocolul privind Irlanda de Nord în Parlamentul Regatului Unit. Prin urmare,
la 15 iunie și 22 iulie 2022, Comisia a hotărât să continue procedura, inițiind, de
asemenea, alte proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
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ADUNAREA PARLAMENTARĂ A PARTENERIATULUI

Articolul 11 din Acordul comercial și de cooperare prevede posibilitatea înființării unei
Adunări parlamentare a parteneriatului (APP), iar cele două parlamente au convenit să
creeze acest organism.
APP se reunește de două ori pe an, alternativ între Parlamentul European, într-unul
dintre locurile sale obișnuite de desfășurare a activității, și Parlamentul Regatului Unit.
Acesta este un forum pentru un schimb de opinii cu privire la aspectele care decurg
din Acordul comercial și de cooperare, inclusiv acordurile de completare, precum și cu
privire la orice alte chestiuni de interes reciproc. Prima reuniune a APP a avut loc în
perioada 12-13 mai 2022 la Bruxelles.

María Álvarez López
10/2022
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