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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:

Privind 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;

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 pe care li le impune Acordul de retragere și că 
acesta trebuie pus în aplicare cu bună credință;

3. 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;

4. 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”;

5. 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 
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;

6. reamintește, în acest context, angajamentul asumat de Președintele Comisiei Europene 
la ședința plenară a Parlamentului din 16 aprilie 2019, conform căruia Comisia va 
implica în mod semnificativ Parlamentul și va ține seama în cea mai mare măsură de 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.
2 JO L 29, 31.1.2020, p. 1.
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opiniile Parlamentului în cadrul lucrărilor Comitetului mixt, precum și că nu se poate 
decide nimic fără să se țină seama pe deplin de poziția Parlamentului;

7. reamintește că deciziile importante trebuie luate de către Comitetul mixt UE-Regatul 
Unit referitor la punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord 
înainte de încheierea perioadei de tranziție, în special în temeiul articolului 5 din 
Protocol; speră că se va acorda prioritate începerii 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 privind Protocolul 
privind Irlanda/Irlanda de Nord;

8. 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, în conformitate cu cele 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 rezident permanent și 41 % au primit statutul de 
pre-rezident;

9. consideră că numărul de cazuri cărora li s-a acordat statutul de pre-rezident este 
proporțional ridicat, în comparație cu numărul de cazuri cărora li s-a acordat statutul de 
rezident permanent; 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;

10. reiterează că Parlamentul va continua să fie vigilent cu privire la punerea în aplicare a 
tuturor dispozițiilor Acordului de retragere;

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

11. 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 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 Comisia Europeană evită proliferarea 
acordurilor bilaterale, care ar duce în mod inevitabil la deficiențe cauzate de 
complexitatea și caracterul incomplet ale unui astfel de sistem;

12. 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, pe de o parte, 
și la nivelul ridicat de interconectare a economiilor celor două părți; respinge, în acest 
sens, orice alegere a diverselor elemente convenabile din diferite cadre juridice și 
comerciale aplicabile în contextul relațiilor dintre UE și diverse alte țări terțe;
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13. respinge ideea de a nu încheia un acord cuprinzător din cauza recurgerii la mai multe 
acorduri sectoriale pentru că nu este suficient timp pentru încheierea negocierilor; 
reiterează că este încă posibil să se prelungească perioada de tranziție în conformitate cu 
articolul 132 din Acordul de retragere; este preocupat de faptul că pandemia de COVID-
19 riscă să aibă un impact negativ asupra calendarului prevăzut pentru încheierea 
acordului; avertizează că respectarea cu strictețe a acestui calendar în condiții dificile 
crește riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei de tranziție;

14. ia act de documentul publicat de guvernul Regatului Unit la 27 februarie 2020 intitulat 
„Viitorul relațiilor cu UE - Abordarea Regatului Unit privind negocierile”; salută 
propunerea guvernului britanic privind „mecanismele de guvernanță adecvate pentru o 
relație între parteneri egali și suverani”; 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;

15. 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;

16. 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 acord;

17. consideră că textul proiectului de acord prevede un sistem de guvernanță robust, coerent 
și flexibil, care prevede mecanisme de soluționare a litigiilor care asigură căi de atac 
eficiente, care pot fi aplicate rapid și disuasive, bazate pe practicile OMC și ALS, care 
sunt pe deplin proporționale cu caracterul fără precedent al parteneriatului de mare 
anvergură avut în vedere;

18. salută dispozițiile proiectului de acord care vizează menținerea autonomiei ordinii 
juridice a UE, inclusiv rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene ca organ suprem 
pentru interpretarea dreptului UE;

19. 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;

20. 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;

21. 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; consideră, cu toate acestea, că Adunarea 
Parlamentară a Parteneriatului ar trebui să aibă dreptul de a primi rapoarte periodice 
obligatorii privind punerea în aplicare a acordului și a acordurilor complementare;

22. 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;

23. solicită ca, mai presus și dincolo de orice rol în cadrul Adunării Parlamentare a 
Parteneriatului, Parlamentului să i se acorde un rol oficial în acordurile de cooperare în 
materie de reglementare prevăzute în proiectul de text al acordului, pentru a se asigura 
că acesta este în măsură să exercite o supraveghere politică adecvată și că drepturile și 
prerogativele sale în calitate de colegislator 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.


