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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în 
aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte 
(COM(2022)0089 – C9-0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2022)0089),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 și 
207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a 
fost prezentată de către Comisie,

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru comerț 
internațional și al Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0000/2022),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care apare nevoia de a-și 
exercita drepturile în ceea ce privește 
punerea în aplicare și asigurarea respectării 
Acordului de retragere și a Acordului 
comercial și de cooperare, Uniunea ar 
trebui să fie în măsură să utilizeze în mod 
adecvat instrumentele de care dispune în 
mod rapid și proporțional, eficace și 
flexibil, implicând totodată pe deplin 
statele membre. Uniunea ar trebui, de 
asemenea, să aibă capacitatea să ia măsuri 

(5) În cazul în care apare nevoia de a-și 
exercita drepturile în ceea ce privește 
punerea în aplicare și asigurarea respectării 
Acordului de retragere și a Acordului 
comercial și de cooperare, Uniunea ar 
trebui să fie în măsură să utilizeze în mod 
adecvat instrumentele de care dispune în 
mod rapid și proporțional, eficace și 
flexibil, implicând totodată pe deplin 
statele membre și ținând la curent 
Parlamentul European. Uniunea ar trebui, 
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adecvate dacă nu este posibilă recurgerea 
efectivă la un mecanism de soluționare a 
litigiilor cu caracter obligatoriu în temeiul 
acordurilor respective, deoarece Regatul 
Unit nu cooperează pentru a face posibilă o 
astfel de soluționare. Prin urmare, este 
necesar să se stabilească norme și 
proceduri care să reglementeze adoptarea 
acestor măsuri.

de asemenea, să aibă capacitatea să ia 
măsuri adecvate dacă nu este posibilă 
recurgerea efectivă la un mecanism de 
soluționare a litigiilor cu caracter 
obligatoriu în temeiul acordurilor 
respective, deoarece Regatul Unit nu 
cooperează pentru a face posibilă o astfel 
de soluționare. Prin urmare, este necesar să 
se stabilească norme și proceduri care să 
reglementeze adoptarea acestor măsuri.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a pune în aplicare 
competențele de control politic ale 
Parlamentului European prevăzute la 
articolul 14 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la 
articolul 218 alineatul (10) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European ar trebui să fie 
informat pe deplin și în timp util, la fel ca 
Consiliul, cu privire la toate dificultățile 
care pot apărea, în special posibilele 
încălcări ale acordurilor și alte situații 
care ar putea duce la luarea de măsuri în 
temeiul prezentului regulament, precum și 
cu privire la intenția Comisiei de a adopta 
orice măsuri de executare în temeiul 
acordurilor și cu privire la acțiunile 
ulterioare oricăror măsuri luate pentru a 
permite un schimb de vederi semnificativ.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Fără a aduce atingere 
competențelor Comisiei prevăzute în 
prezentul regulament, Parlamentul 
European și Consiliul ar trebui să își 
poată exercita dreptul de control în 
temeiul articolului 11 din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume de a stabili norme și 
proceduri care să reglementeze exercitarea 
drepturilor Uniunii în temeiul Acordului de 
retragere și al Acordului comercial și de 
cooperare, precum și de a împuternici 
Comisia să adopte măsurile necesare, 
inclusiv, după caz, restricții în ceea ce 
privește comerțul, investițiile sau alte 
activități care intră în domeniul de aplicare 
al Acordului comercial și de cooperare, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de către 
statele membre, dar, având în vedere 
amploarea și efectele sale, poate fi realizat 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În plus, întrucât numai 
Uniunea este parte la Acordul comercial și 
de cooperare și la Acordul de retragere, 
numai Uniunea poate lua măsuri la nivelul 
dreptului internațional în ceea ce privește 

(9) Întrucât numai Uniunea este parte 
la ACC și la AR, acțiunile la nivelul 
dreptului internațional în ceea ce privește 
aceste acorduri nu pot fi întreprinse decât 
de Uniune și, prin urmare, obiectivul 
prezentului regulament, și anume de a 
stabili norme și proceduri care să 
reglementeze exercitarea drepturilor 
Uniunii în temeiul Acordului de retragere 
și al Acordului comercial și de cooperare, 
precum și de a împuternici Comisia să 
adopte măsurile necesare, inclusiv, după 
caz, restricții în ceea ce privește comerțul, 
investițiile sau alte activități care intră în 
domeniul de aplicare al Acordului 
comercial și de cooperare, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre, dar, având în vedere amploarea și 
efectele sale, poate fi realizat numai la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
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aceste acorduri. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

Europeană. În plus, întrucât numai Uniunea 
este parte la Acordul comercial și de 
cooperare și la Acordul de retragere, numai 
Uniunea poate lua măsuri la nivelul 
dreptului internațional în ceea ce privește 
aceste acorduri. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile care trebuie adoptate în 
temeiul alineatului (1) se stabilesc pe baza 
următoarelor criterii, în lumina 
informațiilor disponibile și ținând cont de 
interesul general al Uniunii:

2. Măsurile care trebuie adoptate în 
temeiul alineatului (1) țin seama de 
următoarele criterii, în lumina 
informațiilor disponibile și ținând cont de 
interesul general al Uniunii:

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia informează pe deplin 
Parlamentul European și Consiliul, 
simultan și în timp util, cu privire la toate 
dificultățile care pot apărea, în special 
posibilele încălcări ale acordurilor și alte 
situații care pot duce la adoptarea de 
măsuri în temeiul prezentului regulament, 
precum și cu privire la intenția sa de a 
adopta măsurile menționate la 
alineatul (1) și cu privire la acțiunile 
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ulterioare oricăror măsuri luate pentru a 
permite desfășurarea unui schimb de 
vederi semnificativ. Comisia ține seama în 
cea mai mare măsură posibilă de opiniile 
exprimate de Parlamentul European. În 
cazul în care Comisia nu urmează poziția 
Parlamentului European, Comisia explică 
motivele pentru care nu face acest lucru. 

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul unei chestiuni de interes 
deosebit pentru unul sau mai multe state 
membre, statul membru sau statele membre 
în cauză pot solicita Comisiei să adopte 
măsurile menționate la articolul 1 
alineatul (2). În cazul în care nu răspunde 
pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia 
comunică în timp util Consiliului motivele.

4. În cazul unei chestiuni de interes 
deosebit pentru unul sau mai multe state 
membre, statul membru sau statele membre 
în cauză pot solicita Comisiei să adopte 
măsurile menționate la articolul 1 
alineatul (2). În cazul în care nu răspunde 
pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia 
comunică în timp util Parlamentului 
European și Consiliului motivele.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care, din cauza unor 
divergențe semnificative persistente, 
măsurile de reechilibrare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (c) din 
prezentul regulament durează mai mult de 
un an, unul sau mai multe state membre pot 
solicita Comisiei să activeze clauza de 
revizuire prevăzută la articolul 411 din 

5. În cazul în care, din cauza unor 
divergențe semnificative persistente, 
măsurile de reechilibrare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (c) din 
prezentul regulament durează mai mult de 
un an, unul sau mai multe state membre pot 
solicita Comisiei să activeze clauza de 
revizuire prevăzută la articolul 411 din 
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Acordul comercial și de cooperare. 
Comisia examinează solicitarea în timp util 
și ia în considerare, după caz, sesizarea 
Consiliului de parteneriat cu privire la 
chestiunea în cauză, în conformitate cu 
dispozițiile Acordului comercial și de 
cooperare. În cazul în care nu răspunde 
pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia 
comunică în timp util Consiliului motivele.

Acordul comercial și de cooperare. 
Comisia examinează solicitarea în timp util 
și ia în considerare, după caz, sesizarea 
Consiliului de parteneriat cu privire la 
chestiunea în cauză, în conformitate cu 
dispozițiile Acordului comercial și de 
cooperare. În cazul în care nu răspunde 
pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia 
comunică în timp util Parlamentului 
European și Consiliului motivele.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Parlamentul European și Consiliul 
își pot exercita în orice moment dreptul de 
control în conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Amendamentul

Articolul 4a
Raportarea anuală

1. Atunci când Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoartele sale anuale cu privire la 
punerea în aplicare și aplicarea Acordului 
comercial și de cooperare și a Acordului 
de retragere, ea include, de asemenea, o 
prezentare generală a plângerilor primite 
cu privire la Acordul comercial și de 
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cooperare, precum și a acțiunilor 
ulterioare acestora și a măsurilor adoptate 
în temeiul articolului 2.
2. În termen de două luni de la 
prezentarea raportului de către Comisie, 
Parlamentul European poate să invite 
Comisia la o reuniune a comisiei sale 
competente pentru a prezenta și pentru a 
explica orice aspect legat de punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei aflată în examinare [COM(2022)0089] urmărește să împuternicească 
Comisia să adopte, să modifice, să suspende sau să abroge, după caz, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, o serie de măsuri prevăzute atât în Acordul de retragere (AR)1, cât 
și în Acordul comercial și de cooperare (ACC)2 dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Printre măsurile vizate de propunere se numără cele menite să determine respectarea de către 
cealaltă parte a unei hotărâri pronunțate de un tribunal sau de o comisie de arbitraj, măsuri 
compensatorii, măsuri de remediere, măsuri de reechilibrare, contramăsuri, măsuri de 
salvgardare sau suspendarea obligațiilor în temeiul Acordului comercial și de cooperare sau al 
oricărui acord de completare în cazul încălcării anumitor dispoziții ale unor astfel de acorduri 
sau al neîndeplinirii anumitor condiții. Se intenționează ca astfel de măsuri să fie aplicate 
temporar până la respectarea deplină a acordurilor.

Respectivele măsuri vor fi adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către Comisie3, pe baza procedurii de examinare astfel cum se 
prevede la articolul 5 din regulamentul respectiv.

Propunerea Comisiei enumeră în continuare criteriile pentru adoptarea actelor de punere în 
aplicare pertinente, inclusiv, și în plus față de criteriile specifice care pot fi stabilite în AR sau 
în ACC, eficacitatea măsurilor în ceea ce privește determinarea conformității Regatului Unit cu 
acordurile și disponibilitatea unor surse alternative de aprovizionare pentru bunurile sau 
serviciile în cauză, pentru a evita sau a reduce la minimum orice impact negativ asupra 
sectoarelor din aval, a autorităților sau entităților contractante sau a consumatorilor finali din 
Uniune.

Poziția raportorilor

Caracterul adecvat și actualitatea propunerii 

Propunerea Comisiei era așteptată în ceea ce privește măsurile prevăzute în Acordul 
comercial și de cooperare și astfel cum rezultă din articolul 3 alineatul (1) din Decizia (UE) 

1 Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, JO L 29, 31.1.2020, p. 7. Acordul a fost încheiat în temeiul Deciziei 
(UE) 2020/135 a Consiliului, JO L 29, 31.1.2020, p. 1, și a intrat în vigoare la 1 februarie 2020. 
2 Acord comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de 
o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, JO L 149, 30.4.2021, p. 10. Acord 
încheiat în temeiul Deciziei (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, 
a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, 
pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul 
de informații clasificate și protecția acestora (JO L 149, 30.4.2021, p. 2). Acordul s-a aplicat cu titlu provizoriu de 
la 1 ianuarie 2021 și a intrat în vigoare la 1 mai 2021. 
3 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
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2021/689 a Consiliului4 din 29 aprilie 2021. Extinderea aceleiași proceduri la toate măsurile 
de asigurare a respectării legislației, inclusiv la cele din cadrul Acordului de retragere, ar 
trebui să fie binevenită, deoarece asigură o procedură uniformă pentru toate măsurile de 
executare în contextul relației dintre UE și Regatul Unit în ansamblu. În plus, utilizarea 
actelor de punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 în acest context este 
adecvată și va asigura implicarea adecvată a statelor membre, precum și a Parlamentului 
European și a Consiliului, oferind astfel certitudine și transparență.

Propunerea Comisiei este, de asemenea, oportună în conjunctura actuală și în urma evoluțiilor 
care au avut loc în relația dintre UE și Regatul Unit în urma intrării în vigoare a acordurilor și, 
în special, în contextul discuțiilor dintre UE și Regatul Unit privind punerea în aplicare a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord.

Respectarea acordurilor pe care părțile le-au negociat, semnat și ratificat este esențială pentru 
a asigura respectarea deplină a obligațiilor internaționale obligatorii din punct de vedere 
juridic și pentru a garanta nu numai încrederea reciprocă între părți, ci și securitatea pentru 
cetățenii și întreprinderile ambelor părți.

Rolul de monitorizare al Parlamentului European

Astfel cum a reiterat în mod constant Parlamentul, este esențial să se asigure controlul 
Parlamentului și supravegherea democratică a punerii în aplicare a acordurilor cu Regatul 
Unit. Parlamentul ar trebui să fie în măsură să își joace pe deplin rolul în monitorizarea și 
punerea în aplicare a acordurilor care fac parte dintr-o relație specială și fără precedent între 
UE și o țară vecină care a fost un stat membru.

În contextul propunerii în cauză a Comisiei, Parlamentul ar trebui să fie întotdeauna informat 
în timp util și în mod corespunzător, pe picior de egalitate cu Consiliul, cu privire la 
instrumentele disponibile pentru abordarea încălcărilor Acordului de retragere și ale 
Acordului comercial și de cooperare, la situațiile care pot duce la măsurile de executare 
prevăzute în acordurile respective; la intenția de a adopta măsuri de asigurare a respectării 
legislației în temeiul Acordului de retragere sau al Acordului comercial și de cooperare, 
precum și cu privire la monitorizarea oricăror măsuri luate, pentru a permite un schimb de 
vederi semnificativ. 

Comisia ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură posibilă de opiniile exprimate de 
Parlament.

4 Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului 
comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, 
și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații 
clasificate și protecția acestora (JO L 149, 30.4.2021, p. 2).


