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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei 
pentru comerț internațional, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Punerea în aplicare a Acordului de retragere

1. reamintește Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la punerea în aplicare și 
monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de 
retragere1, reiterând faptul că punerea în aplicare deplină a Acordului de retragere 
rămâne o prioritate absolută; subliniază că punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere, inclusiv a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, este o condiție 
prealabilă indispensabilă și un element de bază pentru a asigura încrederea necesară 
pentru un viitor parteneriat de succes între UE și Regatul Unit; își exprimă îngrijorarea, 
în acest context, cu privire la faptul că, în ciuda angajamentului pe care și l-a asumat 
guvernul Regatului Unit de a proteja Acordul din Vinerea Mare și de a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord și 
drepturile cetățenilor în temeiul Acordului de retragere, declarațiile publice indică o 
lipsă de voință politică din partea acestuia de a-și respecta pe deplin angajamentele 
legale asumate în temeiul Acordului de retragere, cum ar fi cel legat de controlarea 
mărfurilor în Marea Irlandei;

 2. reamintește că respectarea tratatelor constituie un principiu fundamental al oricărei 
ordini juridice și, în special, al ordinii juridice internaționale; subliniază că stabilitatea și 
încrederea în relațiile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit depind de respectarea, 
de către ambele părți, a principiilor din Acordul de retragere cu caracter obligatoriu și 
din Declarația politică UE-Regatul Unit și că acestea trebuie să fie puse în aplicare cu 
bună credință, pentru a preveni perturbările și pentru a se garanta securitatea juridică 
pentru cetățeni și agenți economici;

3. este preocupat de procesul de aplicare a sistemului de înregistrare a cetățenilor Uniunii 
Europene în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit; constată, în acest 
sens, că, potrivit celor mai recente statistici privind sistemul de înregistrare a cetățenilor 
UE, pentru luna februarie 2020, publicat de Ministerul de Interne al Regatului Unit la 
19 martie 2020, numărul total de cereri primite până la 29 februarie 2020 a fost de peste 
3,3 milioane (3 343 700) și că, din numărul total de cereri soluționate, 58 % au primit 
statutul de stabilit și 41 % au primit statutul de stabilire provizorie; 

4. consideră că numărul de cazuri cărora li s-a acordat statutul de stabilire provizorie este 
disproporționat de mare comparativ cu numărul de cazuri cărora li s-a acordat statutul 
de stabilit; îndeamnă Ministerul de Interne al Regatului Unit să dea dovadă de 
flexibilitate în ceea ce privește acceptarea dovezilor furnizate de solicitanți privind 
șederea lor în țară pe perioada de cinci ani necesară; este, de asemenea, preocupat de 
faptul că solicitanților nu li se eliberează nicio dovadă fizică privind statutul pe care l-au 
obținut; invită Comisia Europeană să verifice dacă drepturile cetățenilor UE aparținând 
grupurilor vulnerabile și defavorizate au fost respectate în ceea ce privește noul lor 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.
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statut de ședere în Regatul Unit; este îngrijorat de faptul că cetățenii cu statut de 
stabilire provizorie nu au acces la prestații decât dacă își dovedesc și dreptul de ședere; 
reamintește că succesul viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit depinde și de punerea 
în aplicare corectă a dispozițiilor Acordului de retragere cu privire la drepturile 
cetățenilor europeni în Regatul Unit;

5. invită părțile să asigure punerea în aplicare strictă a Protocolului privind Irlanda/Irlanda 
de Nord; avertizează că Comitetul mixt UE-Regatul Unit, instituit în temeiul articolului 
164 din Acordul de retragere, nu poate fi utilizat ca forum de renegociere a termenilor 
respectivului protocol sau a niciunei alte părți a Acordului de retragere;

6. ia act de prima reuniune a Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 martie 2020, care 
s-a concentrat asupra situației actuale a punerii în aplicare a Acordului de retragere și, în 
special, a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor; subliniază că, în urma acestei reuniuni, Comisia Europeană a afirmat că 
există „o nevoie urgentă de a prezenta un calendar detaliat și de a lua măsurile necesare, 
cum ar fi pregătirea introducerii de proceduri vamale pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din Marea Britanie și asigurarea faptului că toate controalele sanitare și 
fitosanitare necesare, precum și alte controale de reglementare pot fi efectuate pentru 
mărfurile care intră în Irlanda de Nord din afara UE”;

 7. reamintește că Comitetul mixt UE-Regatul Unit urmează să ia decizii importante 
referitoare la punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord înainte 
de încheierea perioadei de tranziție; speră că se va acorda prioritate activității celor șase 
comitete specializate prevăzute în Acordul de retragere privind domeniile-cheie pentru 
punerea în aplicare a Acordului de retragere, în special a Comitetului specializat pentru 
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord; salută prima reuniune a Comitetului 
specializat pentru Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord din 30 aprilie 2020, după 
care Comisia Europeană a remarcat că schimburile „trebuie să fie urmate urgent de 
măsuri concrete”; speră să se ajungă la un acord între UE și Regatul Unit privind toate 
dispozițiile instituționale, cum ar fi crearea unui birou tehnic al Comisiei Europene la 
Belfast;

 8. reamintește că Acordul de retragere prevede protecția reciprocă a cetățenilor europeni și 
britanici, inclusiv a membrilor familiilor acestora; solicită ca atât cetățenilor UE, cât și 
cetățenilor britanici să li se furnizeze toate informațiile necesare cu privire la drepturile 
lor și la procedurile care trebuie urmate pentru a trăi și a munci în continuare în țara în 
care își au reședința și pentru a călători din și spre aceasta; reiterează că drepturile 
cetățenilor vor rămâne o prioritate absolută și solicită continuarea garantării drepturilor 
cetățenilor prin intermediul Acordului de retragere atât pentru cetățenii UE, cât și pentru 
cetățenii britanici și familiile lor; reamintește angajamentul său de a monitoriza punerea 
în aplicare la nivelul UE-27 a părții a doua a Acordului de retragere și reiterează faptul 
că, pentru protejarea drepturilor cetățenilor britanici rezidenți în UE-27, este esențială o 
abordare coerentă și generoasă;

9. se așteaptă ca Parlamentul să fie informat pe deplin și fără întârziere cu privire la toate 
discuțiile purtate și deciziile adoptate de Comitetul mixt; reamintește, în acest sens, 
obligațiile care decurg din Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020 
referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și 
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Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice2, în special articolul 2 alineatul (3), care prevede că Parlamentul trebuie să fie 
în măsură să își exercite pe deplin prerogativele instituționale pe tot parcursul lucrărilor 
Comitetului mixt;

 10. subliniază că, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Parlamentul are 
dreptul să obțină informații complete privind toate etapele punerii în aplicare a 
acordurilor internaționale încheiate de UE, ceea ce include și Acordul de retragere; 
reamintește, în acest context, angajamentul asumat de Președintele Comisiei Europene 
la ședința plenară a Parlamentului din 16 aprilie 2019, conform căruia Comisia va 
implica îndeaproape Parlamentul și va ține seama în cea mai mare măsură de opiniile 
Parlamentului în cadrul lucrărilor Comitetului mixt, precum și că nu se va putea lua 
nicio decizie fără să se țină seama pe deplin de poziția Parlamentului, care este de 
asemenea rezultatul a numeroase consultări interne și publice și dialoguri cu societatea 
civilă, cu experți, cu parlamente naționale și cu alte părți interesate;

11. reiterează că Parlamentul va continua să fie vigilent cu privire la punerea în aplicare a 
tuturor dispozițiilor Acordului de retragere și ale Declarației politice UE-Regatul Unit;

Negocierile pentru un nou parteneriat între UE și Regatul Unit - dispoziții instituționale și 
guvernanță

12. salută proiectul de text al Acordului privind noul parteneriat cu Regatul Unit, publicat 
de Comisia Europeană la 18 martie 2020 („proiect de text al acordului”), care 
corespunde în linii mari cu mandatul său de negociere și cu rezoluția Parlamentului 
European și propune un acord cuprinzător pentru un parteneriat profund și strâns, un 
cadru instituțional global și dispoziții solide privind soluționarea litigiilor bazate pe 
norme și aplicabile, inclusiv gestionarea și supravegherea continuă a acordului, precum 
și mecanismele de soluționare a litigiilor, de aplicare și de respectare a normelor; 
consideră că abordarea proiectului de text al acordului propus de Comisie evită 
proliferarea acordurilor bilaterale, care ar duce în mod inevitabil la deficiențe cauzate de 
complexitatea inerentă și de caracterul incomplet ale unui astfel de sistem;

13. consideră că proiectul de text al acordului prevede un sistem de guvernanță solid, 
transparent, coerent și flexibil, care include mecanisme de soluționare a litigiilor ce 
asigură căi de atac eficace, care pot fi aplicate rapid și disuasive, pe deplin proporționale 
cu caracterul fără precedent al parteneriatului de mare anvergură avut în vedere;

14. salută dispozițiile proiectului de text al acordului care vizează menținerea autonomiei 
ordinii juridice a UE, inclusiv rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene ca autoritate 
supremă pentru interpretarea dreptului UE;

15. insistă asupra faptului că orice acord privind o nouă relație între UE și Regatul Unit 
trebuie să fie coerent și adaptat la apropierea geografică a celor două părți și la 
cooperarea locală transfrontalieră dintre acestea, pe de o parte, și la nivelul ridicat de 
interconectare a economiilor celor două părți; respinge, în acest sens, orice alegere a 

2 JO L 29, 31.1.2020, p. 1.
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diverselor elemente convenabile din diferite cadre juridice și comerciale aplicabile în 
contextul relațiilor dintre UE și diverse alte țări terțe; reamintește, de asemenea, că 
integritatea pieței unice trebuie respectată și că domeniul de aplicare și profunzimea 
viitorului parteneriat UE-Regatul Unit vor depinde de asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile;

 16. respinge ideea de a nu încheia un acord cuprinzător ca urmare a recurgerii la mai multe 
acorduri sectoriale, întrucât o astfel de duplicare ar promova ineficiența în cadrul 
punerii în aplicare viitoare a acordului;

 17. ia act de documentul publicat de guvernul Regatului Unit la 27 februarie 2020 intitulat 
„Viitoarea relație cu UE - Abordarea Regatului Unit privind negocierile”; regretă 
profund că guvernul britanic refuză să facă publice sau chiar să transmită textele sale 
juridice Parlamentului European și Consiliului European, ceea ce reprezintă o lipsă 
gravă de transparență; îndeamnă Grupul operativ pentru relațiile cu Regatul Unit să 
asigure transparența și să pledeze pentru publicarea pozițiilor complete de negociere, 
pentru a se asigura că Parlamentul European poate urmări în mod eficient și în mod 
informat negocierile de parteneriat; subliniază că propunerile Regatului Unit nu se 
ridică la nivelul angajamentelor asumate prin Acordul de retragere și Declarația politică; 
respinge, cu toate acestea, o abordare fragmentară, astfel cum a sugerat guvernul 
Regatului Unit, bazată pe excluderea anumitor sectoare cum ar fi subvențiile, politica în 
domeniul concurenței, comerțul și munca, comerțul și mediul și impozitarea din 
mecanismul de soluționare a litigiilor prevăzut în acord, propunând totodată acorduri 
separate cu mecanisme specifice de guvernanță în domenii precum aplicarea legii și 
cooperarea judiciară în materie penală, cooperarea în domeniul nuclear sau mecanisme 
politice de soluționare a litigiilor în domenii legate de schimbul de date în scopul 
aplicării legii și cooperarea operațională între autoritățile de aplicare a legii;

18. reamintește că viitorul parteneriat poate fi încheiat numai cu participarea deplină și cu 
acordul final al Parlamentului European;

19. insistă asupra faptului că ar trebui avut în vedere un cadru general cu un sistem de 
guvernanță orizontală pentru relația viitoare cu Regatul Unit în ansamblu; reamintește 
că Regatul Unit, în calitate de fost stat membru, a dezvoltat o cooperare instituțională și 
structuri de dialog importante cu UE, care ar trebui să faciliteze operaționalizarea unor 
astfel de acorduri orizontale;

20. constată, în plus, că, în conformitate cu practica standard a UE în încheierea acordurilor 
de liber schimb (ALS), proiectul de text al acordului prevede excepții și mecanisme 
adaptate de soluționare a litigiilor în anumite domenii, inclusiv mijloace diplomatice 
pentru interpretarea și aplicarea părții din proiectul de acord referitoare la politica 
externă, securitate și apărare, oferind astfel suficientă flexibilitate într-un cadru global 
unic și coerent; salută faptul că orice acord adițional care poate fi încheiat într-o etapă 
ulterioară va face parte integrantă din relația bilaterală globală reglementată de acord, 
inclusiv dispozițiile instituționale ale acestuia, astfel cum se prevede în partea a cincea a 
proiectului de text al acordului;

21. salută propunerea de instituire a unui Consiliu de parteneriat, asistat de 15 comitete 
specializate responsabile de principalele domenii care fac obiectul acordului, care să se 
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ocupe de supravegherea și facilitarea punerii în aplicare a acordului și a eventualelor 
acorduri complementare, asigurând astfel supravegherea și gestionarea în comun a 
acordului;

 22. solicită includerea în acordul viitor a unor dispoziții ambițioase privind circulația 
persoanelor; salută angajamentele legate de drepturile omului prevăzute în proiectul de 
acord, inclusiv respectarea Convenției europene a drepturilor omului; subliniază 
necesitatea oficializării acestor angajamente, printre care recunoașterea Curții Europene 
a Drepturilor Omului; reiterează că viitoarea cooperare judiciară și polițienească și 
cooperarea privind politicile în domeniul azilului și migrației dintre UE și Regatul Unit 
ar trebui să fie coerente cu aceste angajamente oficializate;

23. subliniază necesitatea includerii unor dispoziții clare cu privire la susținerea obiectivelor 
de la articolul 21 din TUE, printre care o ordine internațională bazată pe reguli, statul de 
drept și promovarea democrației, acordând o atenție deosebită apărării valorilor, 
drepturilor și intereselor fundamentale, securității, independenței și integrității Uniunii 
în ansamblul său;

24. salută propunerea de stabilire a unei Adunări Parlamentare a Parteneriatului pentru 
deputații în Parlamentul European și în Parlamentul Regatului Unit, cu dreptul de a 
primi informații din partea Consiliului de parteneriat și de a adresa recomandări 
acestuia;

25. subliniază importanța cooperării interparlamentare a parlamentarilor UE cu cei britanici; 
recunoaște contribuția pozitivă a parlamentarilor britanici în forurile interparlamentare 
ale UE înainte de retragerea Regatului Unit din UE; așteaptă cu interes continuarea 
relațiilor parlamentare cu Parlamentul Regatului Unit;

26. consideră că acordurile oficiale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a Parteneriatului și 
participarea societății civile la punerea în aplicare a acordului prin intermediul 
grupurilor consultative interne și al Forumului societății civile propuse, pot contribui în 
mod substanțial la legitimitatea și transparența punerii în aplicare a viitorului acord și la 
dezvoltarea viitoare a parteneriatului;

27. consideră că ar trebui furnizate detalii mai clare privind funcționarea Forumului 
societății civile, în special cu privire la modul în care vor fi organizate dialogul și 
consultarea dintre Forum și Consiliul de parteneriat;

28. solicită ca, mai presus și dincolo de orice rol în cadrul Adunării Parlamentare a 
Parteneriatului, rolul Parlamentului să fie respectat în contextul punerii în aplicare a 
dispozițiilor privind cooperarea în domeniul reglementării, pentru a se asigura că acesta 
este în măsură să exercite o supraveghere politică adecvată și că drepturile și 
prerogativele sale în calitate de colegiuitor sunt garantate; consideră că drepturile 
Parlamentului de a fi informat cu privire la revizuirea acordului și a eventualelor 
acorduri complementare, precum și cu privire la monitorizarea punerii lor în aplicare, ar 
trebui să fie proporționale cu caracterul fără precedent al parteneriatului avut în vedere;

 29. reamintește că articolul 184 din Acordul de retragere prevede că UE și Regatul Unit 
trebuie să depună toate eforturile, cu bună-credință și cu respectarea deplină a ordinilor 
lor juridice aferente, pentru a adopta măsurile necesare în vederea negocierii cu 
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promptitudine a acordurilor care reglementează relațiile lor viitoare; constată cu 
îngrijorare că, în această etapă a negocierilor, între cele două părți persistă divergențe 
substanțiale, inclusiv legate de domeniul de aplicare și de arhitectura juridică a textului 
care urmează să fie negociat; regretă, în această privință, lipsa de voință a Regatului 
Unit de a se implica într-un număr mare de aspecte critice; este îngrijorat, de asemenea, 
din cauza impactului negativ al pandemiei de COVID-19 asupra calendarului prevăzut 
pentru încheierea negocierilor privind un viitor parteneriat cuprinzător înainte de 
încheierea perioadei de tranziție la 31 decembrie 2020; avertizează că acești factori 
sporesc riscul unui scenariu de situație limită în care lipsa unui acord privind un viitor 
parteneriat cuprinzător care să asigure o tranziție lină și toate acordurile instituționale 
necesare va provoca daune economice suplimentare față de cele cauzate deja de criza 
COVID-19; reiterează, în acest context, posibilitatea prevăzută la articolul 132 din 
Acordul de retragere ca Comitetul mixt să adopte o decizie de prelungire a perioadei de 
tranziție după data de 31 decembrie 2020; reamintește că o astfel de decizie de 
prelungire a perioadei de tranziție trebuie luată până la 1 iulie 2020.
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