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Voturi în PE pentru a limita pe cât posibil impactul
negativ al unui Brexit fără acord
 
Pentru a limita impactul negativ, eurodeputații au votat miercuri măsuri în domeniile
transportului, Erasmus, securitate socială și pescuit.
 
La cererea Parlamentului European și a Consiliului, Comisia Europeană a propus măsuri de
urgență pentru a diminua efectele în cazul retragerii Regatului Unit din UE fără acord.
 
Aceste măsuri includ garanții juridice pentru ca studenții și profesorii Erasmus în sau provenind
din Regatul Unit să își poată finaliza activitățile educaționale în străinătate, continuarea finanțării
pentru asigurarea coeziunii si cooperării transfrontaliere în Irlanda și Irlanda de Nord, si măsuri
pentru a menține servicii de bază în transportul aerian și rutier de marfă și pasageri între UE și
Regatul  Unit.  Alte  măsuri  vor  permite  de  asemenea  navelor  UE  și  britanice  de  pescuit
continuarea  activității  reciproce.
 
Măsurile de contingență nu vor replica beneficiile statutului de membru al Uniuni sau ale unui
acord de tranziție. Acestea sunt limitate în timp și adoptate unilateral de către UE cu condiția ca
Regatul Unit să adopte măsuri similare (în regim de reciprocitate).
 
Măsurile de garanție juridică adoptate miercuri în contextul retragerii Regatului Unit sunt:
 

Continuarea programului european de coeziune si cooperare transfrontalieră PEACE
IV dintre Irlanda, Irlanda de Nord și Scoția 
Permisiunea ca studenții și profesorii Erasmus în sau provenind din Regatul Unit să
își finalizeze activitățile educaționale în străinătate 
Asigurarea ca cetățenii UE din Regatul Unit și cetățenii britanici din cele 27 de state
ale UE să își păstreze prestațiile de securitate socială obținute înaintea retragerii 
Măsuri temporare pentru evita o întrerupere a activităților de transport între Regatul
Unit și UE, prin acordarea permisiunii transportatorilor de marfă și operatorilor de
transport cu autobuzul și autocarul de a oferi servicii între UE și Regatul Unit, cu
condiția ca și Regatul Unit să ofere acces similar operatorilor UE 
Măsuri temporare pentru a permite liniilor aeriene britanice să ofere servicii între UE
și Regatul Unit, cu condiția ca și Regatul Unit să ofere acces similar operatorilor UE 
Autorizația de export din UE către Regatul Unit pentru anumite produse utilizate în
scopuri civile și militare 
Modificarea regulamentului cu privire la desemnarea organizațiilor de inspecție a
navelor 
Modificarea regulamentului privind Mecanismului pentru Interconectarea Europei (în
vederea realinierii Rețelei transeuropene de transport pentru a asigura noi legături
maritime între Irlanda și alte țări ale UE și continuitatea finanțării infrastructurii)
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• Autorizații  de pescuit pentru navele de pescuit ale UE în apele Regatului Unit și
activități de pescuit ale navelor britanice în apele Uniunii, și reguli cu privire la Fondul
european maritim și de pescuit
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Mai multe informaţii
Textele adoptate vor fi disponibile aici (13.03/2019)
Comunicat al Comisiei Europene: punerea în aplicare a unui plan de contingență pentru
eventualitatea în care nu se ajunge la un acord în anumite sectoare (19.12.2018)
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