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Dlui Antonio Tajani 
Președinte
Comisia pentru afaceri constituționale
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la evaluarea implementării articolului 50 din TUE  (2020/2136(INI)

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru comerț internațional a decis să 
transmită un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 26 mai 2021, comisia a hotărât 
ca avizul să fie transmis sub formă de scrisoare.

În cadrul reuniunii, Comisia pentru comerț internațional a analizat chestiunea și a hotărât să 
recomande Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Bernd Lange, 
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SUGESTII

A. întrucât retragerea unui stat membru din Uniunea Europeană constituie un mare șoc politic, 
economic și social, ale cărui consecințe negative pot fi atenuate printr-un acord de retragere ordonată 
numai parțial, chiar dacă acesta este bine pregătit și negociat minuțios;

B. întrucât procesul de retragere a Regatului Unit a demonstrat foarte clar că acest proces nu a fost 
bine pregătit înainte de data retragerii, fapt demonstrat de numeroasele schimbări de poziție ale 
Regatului Unit privind unele aspecte fundamentale ale retragerii, amplificând astfel complexitatea 
negocierilor și subminând pregătirile agenților economici și capacitatea cetățenilor UE și ai 
Regatului Unit de a se adapta la noua situație,

1. consideră că perioada de doi ani după depunerea înștiințării de către statul membru care se retrage, 
prevăzută la articolul 50 alineatul (3) din TUE, după care tratatele UE nu se mai aplică acestuia, este 
prea scurtă pentru a se putea realiza pregătirile necesare pentru schimbările majore ce intervin în 
relațiile economice și comerciale dintre UE și statul care se retrage, mai ales deoarece orice retragere 
presupune o dezintegrare prejudiciabilă a legăturilor economice și divergența regimurilor 
normative; reamintește că pe tot parcursul acestei perioade de doi ani toți agenții economici ai UE 
și toți cetățenii UE, precum și partenerii comerciali din țările terțe s-au confruntat cu o insecuritate 
juridică fără precedent;

2. subliniază că, având în vedere nivelul de integrare al pieței interne a UE, retragerea unui stat 
membru afectează toate domeniile activității economice, impunându-se adaptări juridice și 
administrative la toate nivelurile – european, al statelor membre și local –, care trebuie însoțite de 
campanii de sensibilizare și documente de îndrumare detaliate, cum a fost cazul comunicărilor 
privind gradul de pregătire pentru Brexit publicate de Comisie în procesul de pregătire pentru 
retragerea Regatului Unit, fiind totodată cunoscut faptul că, indiferent dacă retragerea urma să aibă 
loc în mod ordonat, pe baza unui acord, sau dacă urma să aibă loc în lipsa unui acord negociat, erau 
de așteptat dificultăți;

3. observă că retragerea unui stat membru produce urmări juridice fără precedent pentru 
angajamentele UE pe plan internațional, mai ales în ceea ce privește necesitatea renegocierii 
contingentelor tarifare convenite la nivelul OMC, pentru a se ține seama de cota care îi revine 
statului membru ce se retrage, permițându-le astfel țărilor terțe să ceară un acces suplimentar la 
piață; consideră că, odată cu retragerea Regatului Unit, repartizarea contingentelor tarifare ale UE a 
fost, în principiu, bine dirijată, fiind adoptat inițial un act legislativ intern prin care se stabileau noile 
cote pe baza contingentelor alocate UE [în special Regulamentul (UE) 2019/2161], iar apoi fiind 
desfășurate negocieri cu țările terțe la nivelul OMC, deși la nivelul OMC nu există dispoziții juridice 
care să trateze cazurile de dezintegrare a unei uniuni vamale; 

4. având în vedere efectele economice și comerciale majore ale retragerii unui stat membru din UE, 
recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale să implice mai puternic Comisia pentru comerț 
internațional, din etapa cea mai timpurie a procesului de negocieri, ceea ce va avea efecte benefice 
pentru dirijarea procesului de retragere în ceea ce privește politica comercială.

1 Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 ianuarie 2019 privind repartizarea 
contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului, PE/71/2018/REV/1, JO L 38, 8.2.2019, p. 1-25.
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