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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe și Comisiei pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. Conținutul acordului prevăzut, valorile de bază și guvernanța

1. salută proiectul de text al Acordului privind noul parteneriat cu Regatul Unit, publicat 
de Comisia Europeană la 18 martie 2020, în care se propune un acord cuprinzător care 
să includă toate domeniile de cooperare și un cadru instituțional global; își reafirmă 
poziția potrivit căreia acordul final trebuie să conțină un cadru de guvernanță unic și 
coerent, care să cuprindă un mecanism eficace de asigurare a aplicării și un mecanism 
fiabil de soluționare a litigiilor, evitându-se astfel multiplicarea acordurilor bilaterale;

2. subliniază că parteneriatul propus trebuie să se bazeze pe valori și principii comune 
întemeiate pe democrație, statul de drept și respectarea drepturilor omului, care trebuie 
exprimate sub forma unor clauze politice obligatorii, precum și pe încredere reciprocă; 
subliniază că, întrucât UE va trebui să respecte în continuare Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în acordul privind viitoarea relație trebuie înscris 
angajamentul continuu al Regatului Unit de a respecta Convenția europeană a 
drepturilor omului (CEDO);

3. salută dispozițiile proiectului de acord care vizează menținerea autonomiei regimului 
juridic al UE și a rolului Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ca organ suprem 
pentru interpretarea dreptului UE; insistă asupra faptului că acceptarea acestui rol 
reprezintă o condiție necesară pentru viitoarea cooperare;

B. Evoluția negocierilor

4. își exprimă preocuparea cu privire la evoluția negocierilor, inclusiv în ceea ce privește 
anularea a două runde de negocieri programate în perioada de izolare provocată de 
COVID-19, precum și reluarea acestora la 20 aprilie; constată că, potrivit informațiilor 
primite din partea Grupului de lucru al Comisiei pentru relațiile cu Regatul Unit, în 
pofida unui prim schimb cu privire la securitate, aplicarea legii și cooperarea judiciară 
în materie penală, protecția datelor și drepturile cetățenilor, precum și cu privire la 
migrație și azil, care a avut loc în cursul celei de a doua runde de negocieri, nu s-a 
realizat niciun progres semnificativ; reamintește că, în conformitate cu articolul 132 din 
Acordul de retragere, perioada de tranziție poate fi prelungită printr-o decizie unică a 
Comitetului mixt înainte de 1 iulie 2020; ia act de faptul că, în cursul celei de a doua 
runde de negocieri, Regatul Unit a insistat asupra intenției sale de a nu solicita 
prelungirea perioadei de tranziție; este profund preocupat de probabilitatea redusă a 
finalizării negocierilor cu privire la toate chestiunile esențiale până la sfârșitul anului, 
având în vedere, în special, contextul actual creat de pandemia de COVID-19 și ritmul 
lent cu care evoluează negocierile; invită partenerii la negocieri să depună toate 
eforturile pentru a realiza progrese în paralel în toate domeniile de negociere, inclusiv în 
cele mai dificile, și să adopte o strategie cuprinzătoare de negociere;
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C. Drepturile cetățenilor și dispozițiile privind mobilitatea 

5. ia act de discuțiile care au loc în cadrul Comitetului mixt UE-Regatul Unit, înființat în 
temeiul Acordului de retragere, și de apropiata reuniune a comitetului specializat pe 
drepturile cetățenilor; invită copreședinții Comitetului mixt să implice activ cetățenii și 
organizațiile societății civile în acest sens; solicită ca Parlamentul să fie informat pe 
deplin cu privire la toate discuțiile purtate și deciziile adoptate de Comitetul mixt; este 
preocupat că, în conformitate cu cele mai recente statistici privind sistemul de 
înregistrare a cetățenilor UE1, publicate de Ministerul de Interne al Regatului Unit la 
21 mai 2020, din numărul total de 3,4 milioane (3 220 100) de cereri primite până la 
30 aprilie 2020, numai 58 % au primit statutul de rezident permanent, iar 41 % au primit 
statutul de pre-rezident; reamintește apelul Parlamentului2, în legătură cu mecanismele 
de acordare a statutului de rezident atât în Regatul Unit, cât și în statele membre, ca 
aceste mecanisme să nu fie discriminatorii, să fie ușor de utilizat, transparente și 
gratuite, să aibă un caracter declaratoriu și să acorde un document fizic drept dovadă a 
statutului; reamintește că, în conformitate cu Acordul de retragere, cetățenii UE care au 
statut de pre-rezident trebuie să fie tratați la fel ca cetățenii Regatului Unit, inclusiv în 
ceea ce privește accesul la beneficii și la sistemul de sănătate; invită Comitetul mixt și 
Comisia să monitorizeze evoluția procesului în acest sens; constată că nu s-a înregistrat 
aproape niciun progres în ceea ce privește apelul Parlamentului de a fi soluționate 
problemele legate de sistemul de înregistrare a cetățenilor UE, în special în ceea ce 
privește accesibilitatea procesului de depunere a cererilor, independența autorității de 
monitorizare și posibilele consecințe pentru cetățenii Uniunii care nu reușesc să respecte 
termenul-limită, precum și aplicarea de către Regatul Unit a sistemului de înregistrare în 
Irlanda de Nord în raport cu cetățenii UE-27 care nu au depus o cerere pentru 
dobândirea cetățeniei Regatului Unit în temeiul Acordului din Vinerea Mare și 
obligativitatea respectării tuturor prevederilor Acordului din Vinerea Mare, astfel cum 
se declară în Acordul de retragere; îndeamnă autoritățile din Regatul Unit să asigure 
integritatea drepturilor cetățenilor în Irlanda de Nord; subliniază că aceste aspecte 
trebuie să fie abordate și evaluate integral până la sfârșitul perioadei de tranziție, ca o 
condiție prealabilă pentru semnarea viitorului acord; ia act de preocupările exprimate de 
Regatul Unit în ceea ce privește punerea în aplicare de către unele state membre a 
Acordului de retragere în raport cu drepturile cetățenilor, în special transparența și 
ușurința cu care pot fi utilizate mecanismele de acordare a statutului de rezident, precum 
și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile; salută emiterea de către Comisie a notei sale 
de orientare pentru a sprijini autoritățile naționale în punerea în aplicare 
corespunzătoare a părții a doua din Acordul de retragere privind drepturile cetățenilor; 
invită Comisia să monitorizeze îndeaproape conformitatea în acest sens în statele 
membre;

6. invită părțile care participă la negocieri să respecte și să aplice în totalitate drepturile 
cetățenești garantate de Acordul de retragere atât în cazul cetățenilor UE și al familiilor 
lor, cât și în cazul cetățenilor britanici și al familiilor acestora; îndeamnă părțile la 
negocieri să vizeze în viitorul acord drepturi extinse privind mobilitatea; regretă faptul 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul propus de negociere pentru 
negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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că, până în prezent, Regatul Unit a dat dovadă de puțin interes față de mobilitatea 
cetățenilor, de care au beneficiat în trecut atât Regatul Unit, cât și cetățenii săi; 
subliniază că viitoarele mecanisme privind mobilitatea, inclusiv exonerarea de obligația 
de a deține viză pentru șederi de scurtă durată, ar trebui să se bazeze pe principul 
nediscriminării niciunui stat membru și al reciprocității depline; consideră, la nivel mai 
general, că materializarea în măsură mai mare a drepturilor cetățenilor prin dispoziții 
juridice executorii trebuie să constituie piatra de temelie și o parte integrantă a textului 
unui viitor acord internațional între UE și Regatul Unit; subliniază că acesta trebuie să 
includă situația lucrătorilor transfrontalieri, a căror libertate de circulație ar trebui 
garantată, pe baza nediscriminării și a reciprocității; subliniază, în acest sens, situația 
Gibraltarului, unde drepturile rezidenților și, în special, cele ale lucrătorilor care se 
deplasează din ambele părți trebuie să fie asigurate, având în vedere controversa dintre 
Spania și Regatul Unit în ceea ce privește suveranitatea asupra teritoriului; evidențiază, 
în acest sens, rezoluțiile și deciziile aplicabile ale Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, care au fost aprobate de Parlament și de Consiliul European; consideră 
că condițiile de intrare și ședere în scopul activităților de cercetare, studii, formare, 
serviciu de voluntariat, schimburi de elevi sau proiecte din domeniul învățământului, au 
pair și serviciu de voluntariat în cadrul Corpului european de solidaritate trebuie să fie 
incluse în viitorul acord și nu trebuie lăsate în seama reglementărilor interne, ceea ce 
scoate în evidență necesitatea unei coordonări între Uniune și statele sale membre; 
subliniază că, în acest sens, trebuie garantată pe deplin egalitatea de tratament a 
cetățenilor tuturor statelor membre ale UE; reamintește că criza COVID-19 a 
demonstrat gradul ridicat de dependență al sectoarelor vitale din Regatul Unit, cum ar fi 
sectorul sănătății publice sau agricultura, de lucrătorii din UE, inclusiv de lucrătorii 
sezonieri;

D. Protecția datelor

7. subliniază importanța protecției datelor atât ca drept fundamental, cât și ca factor 
favorizant esențial pentru economia digitală; reamintește poziția sa3 potrivit căreia, „în 
conformitate cu jurisprudența CJUE4, pentru ca Comisia să declare adecvat cadrul de 
protecție a datelor din Regatul Unit, [acesta] trebuie să demonstreze că Regatul Unit 
oferă un nivel de protecție «în esență echivalent» cu cel oferit de cadrul juridic al UE, 
inclusiv în ceea ce privește transferurile către țări terțe”;

8. reamintește că Legea privind protecția datelor din Regatul Unit prevede o exceptare 
generală și extinsă de la principiile de protecție a datelor și a drepturilor persoanelor 
vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri legate de 
imigrare; este preocupat de faptul că, atunci când datele persoanelor care nu sunt 
cetățeni ai Regatului Unit sunt prelucrate în conformitate cu această exceptare, aceștia 
nu sunt protejați în aceeași măsură ca cetățenii britanici; consideră că această exceptare 
contravine RGPD; consideră, de asemenea, că legislația britanică privind păstrarea 
datelor din telecomunicațiile electronice nu îndeplinește condițiile prevăzute de acquis-
ul UE aplicabil, așa cum a fost interpretat de CJUE5, și, prin urmare, nu îndeplinește în 

3 Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2020, citată mai sus.
4 Cauza C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
5 Cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; Cauzele conexate C-203/15 și C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, hotărârea din 21 
decembrie 2016; Cauza C-623/17, Privacy International, avizul avocatului general, 15 ianuarie 2020.
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prezent condițiile pentru a fi declarată adecvată; este puternic preocupat de declarația 
scrisă a prim-ministrului britanic din 3 februarie 2020 privind relațiile dintre Regatul 
Unit și UE6, acesta afirmând că, în viitor, Regatul Unit va elabora politici separate și 
independente în domenii precum protecția datelor;

9. subliniază că în Directivele de negociere adoptate de Consiliu la 25 februarie7 se 
prevede clar că viitorul parteneriat „ar trebui să aibă la bază angajamente de respectare a 
drepturilor fundamentale, inclusiv protecția adecvată a datelor cu caracter personal, 
condiție necesară pentru cooperarea avută în vedere” și „să prevadă încetarea automată 
a cooperării autorităților de aplicare a legii și a cooperării judiciare în materie penală în 
cazul în care Regatul Unit ar denunța Convenția europeană a drepturilor omului” și 
„suspendarea automată în cazul în care Regatul Unit ar abroga legislația internă de 
punere în aplicare a Convenției europene a drepturilor omului”, subliniindu-se totodată 
că „nivelul de ambiție al cooperării autorităților de aplicare a legii și al cooperării 
judiciare prevăzute în parteneriatul în materie de securitate va depinde de nivelul de 
protecție a datelor cu caracter personal asigurat în Regatul Unit” (punctul 118);

10. repetă că directivele de negociere menționate mai sus prevăd, de asemenea, că 
„parteneriatul în materie de securitate ar trebui să prevadă cooperarea strânsă a 
autorităților de aplicare a legii și cooperarea judiciară strânsă în ceea ce privește 
prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor, ținând seama de 
viitorul statut al Regatului Unit de țară terță din afara spațiului Schengen, care nu 
prevede libera circulație a persoanelor” (punctul 117);

11. este preocupat de faptul că, în cursul primei runde de negocieri privind viitorul acord de 
parteneriat (2-5 martie 2020), Regatul Unit a declarat că, în ceea ce privește cooperarea 
judiciară și polițienească în materie penală, nu se va angaja să pună în aplicare 
Convenția europeană a drepturilor omului și nu va accepta nici jurisdicția Curții de 
Justiție a UE; regretă faptul că această poziție a fost menținută și în a doua rundă de 
negocieri; consideră că, în cazul în care Regatul Unit nu se angajează în mod explicit să 
pună în aplicare CEDO și nu va accepta rolul CJUE ca singura instituție competentă să 
interpreteze dreptul UE, nu ar fi posibil să se ajungă la un acord privind cooperarea 
judiciară și polițienească în materie penală; ia act, de asemenea, de declarațiile 
negociatorului UE, dl Barnier, în urma celei de a doua runde de negocieri, în care acesta 
a afirmat că, în cursul celei de a doua runde, Regatul Unit a refuzat să prezinte garanții 
clare privind drepturile fundamentale și libertățile individuale și a cerut insistent să fie 
reduse standardele actuale și să fie modificate mecanismele convenite privind protecția 
datelor, impunând astfel limite stricte viitorului parteneriat în domeniul securității8;

12. consideră că este necesar să se acorde o atenție deosebită cadrului juridic al Regatului 
Unit în domeniul securității naționale și al prelucrării datelor cu caracter personal de 
către autoritățile de aplicare a legii; reamintește că programele de supraveghere în masă, 
cum ar fi cel din Regatul Unit, ar putea să nu corespundă dreptului UE; propune să fie 

6 Declarație scrisă – HCWS86, prezentând „abordarea propusă de guvern pentru negocierile cu UE privind 
viitoarele noastre relații”, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-
statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
7 Directive de negociere a unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
5870/20ADD 1 REV 3, 25.2.2020.
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_20_739 

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_20_739


AD\1205875RO.docx 7/12 PE650.591v02-00

RO

luată în considerare jurisprudența CJUE în acest domeniu, cum ar fi cauza Schrems, 
precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;

13. invită Comisia să țină seama de elementele de mai sus la evaluarea adecvării cadrului 
juridic britanic în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor cu caracter personal și 
să se asigure că Regatul Unit a eliminat problemele menționate în prezenta rezoluție 
înainte de a declara, eventual, că legislația britanică privind protecția datelor corespunde 
legislației Uniunii, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție; invită, de 
asemenea, Comisia să solicite avizul Comitetului european pentru protecția datelor și al 
Autorității Europene pentru Protecția Datelor, punându-le la dispoziție toate informațiile 
pertinente și timpul necesar pentru ca acestea să-și poată îndeplini atribuțiile; subliniază 
că o decizie privind caracterul adecvat nu poate face obiectul negocierilor dintre Regatul 
Unit și UE, deoarece aceasta ține de protecția unui drept fundamental recunoscut de 
Convenția europeană a drepturilor omului, de Cartă și de tratatele UE;

E. Securitatea, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală

14. regretă faptul că negocierile privind securitatea, aplicarea legii și cooperarea judiciară în 
materie penală nu au înregistrat progrese semnificative în cursul celei de a doua runde 
de negocieri, care a avut loc în aprilie; repetă că în următoarea rundă de negocieri ar 
trebui realizate progrese concrete în acest domeniu, pentru a se putea atinge un acord de 
cooperare cuprinzător și eficient;

15. își reiterează apelul potrivit căruia, având în vedere apropierea lor geografică și 
amenințările comune cu care se confruntă UE și Regatul Unit, părțile la negocieri ar 
trebui să vizeze menținerea unor mecanisme efective, echilibrate și reciproce pentru 
cooperarea în domeniul aplicării legii, care să fie eficace și reciproc avantajoase pentru 
securitatea cetățenilor lor, având în vedere faptul că Regatul Unit este o țară terță și, 
deci, nu se poate bucura de aceleași drepturi și facilități ca un stat membru; subliniază 
că existența unor acorduri separate și independente ar periclita coerența juridică în 
domeniile cooperării autorităților de aplicare a legii și a cooperării judiciare în materie 
penală; invită insistent Comisia să respecte directivele de negociere și să vizeze 
negocierea unui singur acord cuprinzător;

16. se opune ferm solicitării Regatului Unit de a avea acces direct la sistemele de informații 
ale UE în domeniul justiției și afacerilor interne și de a menține un rol în agențiile din 
domeniul justiției și afacerilor interne apropiat rolului de care se bucură statele membre; 
subliniază încă o dată, în acest sens, că Regatul Unit, în calitate de țară terță care nu face 
parte din spațiul Schengen, nu poate avea acces direct la sistemele de informații ale UE 
și nici nu poate participa la organele de conducere ale agențiilor UE din domeniul 
libertății, securității și justiției; atrage atenția asupra faptului că orice partajare de 
informații cu Regatul Unit, inclusiv de date cu caracter personal, ar trebui să facă 
obiectul unor garanții stricte și al unor condiții stricte de audit și control, inclusiv să 
existe un nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu cel prevăzut de 
legislația UE;

17. reamintește că Sistemul de Informații Schengen (SIS) a fost creat ca un instrument care 
să compenseze eliminarea controalelor la frontiere în spațiul Schengen; atrage atenția 
asupra faptului că legislația privind SIS interzice în mod expres accesul țărilor terțe la 
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sistem; subliniază că, în calitate de țară terță, Regatul Unit nu poate avea acces la SIS; 
reamintește că, în 2015, Regatul Unit a început să aplice în domeniul cooperării 
polițienești9 anumite dispoziții din acquis-ul Schengen legate de SIS, fiind identificate 
încălcări grave în modul în care Regatul Unit aplica aceste dispoziții, încălcări care nu 
au fost remediate nici până în prezent; reamintește că, la 5 martie, Consiliul a emis un 
set de recomandări care abordează deficiențele grave identificate în evaluarea din 2017 
a Regatului Unit cu privire la aplicarea acquis-ului Schengen în domeniul SIS și că 
Regatul Unit, în răspunsul său, a dat dovadă de o disponibilitate redusă de a aplica 
aceste recomandări, încălcând legislația UE; consideră că viitoarea cooperare între UE 
și Regatul Unit în domeniul aplicării legii și al cooperării judiciare ar trebui să se bazeze 
pe încredere reciprocă; consideră, prin urmare, că acordurile pentru viitoarea cooperare 
dintre UE și Regatul Unit în domeniul aplicării legii și al cooperării judiciare ar trebui 
să fie condiționate, înainte de a se ajunge la un acord, de remedierea completă a 
încălcărilor legate de utilizarea sistemului SIS și de presupusa omisiune de a notifica 
75 000 de condamnări altor state membre, în conformitate cu Decizia-cadru 
2009/315/JHA a Consiliului10; subliniază că o astfel de cooperare poate fi convenită 
numai dacă se stabilesc norme stricte privind protecția datelor și mecanisme puternice 
de asigurare a respectării legii;

18. subliniază că schimbul automat de date referitoare la ADN cu Regatul Unit, în temeiul 
Cadrului Prüm, a fost lansat abia în 2019 și că Consiliul urmează să ia o decizie privind 
adoptarea unei decizii de punere în aplicare, prin care Regatului Unit i se va permite să 
participe la schimburile automatizate de date dactiloscopice; subliniază în această 
privință că, în conformitate cu procedura specială de consultare pentru actele din fostul 
pilon al treilea, Parlamentul a respins la 13 mai 2020 proiectul de decizie a Consiliului 
din cauza preocupărilor legate de reciprocitatea deplină a schimbului de date 
dactiloscopice, de garanțiile în materie de protecție a datelor, precum și de perioada 
foarte scurtă a aplicării; invită Consiliul să analizeze cu atenție argumentele 
Parlamentului în favoarea respingerii; reamintește negociatorilor că deciziile Consiliului 
de autorizare a schimburilor automatizate de date, în cazul în care sunt adoptate, vor 
expira la sfârșitul perioadei de tranziție; evidențiază necesitatea unui acord în timp util 
privind noile mecanisme pentru viitoarea relație, având în vedere importanța 
schimburilor de informații în combaterea criminalității grave organizate și 
transfrontaliere și a terorismului; consideră că viitoarea relație nu trebuie să fie 
predeterminată de normele aplicate în perioada de tranziție; consideră că acordul ar 
trebui să se bazeze pe principiul reciprocității depline; 

19. este preocupat de faptul că mandatul de negociere al Regatului Unit nu este suficient de 
ambițios în sectoare importante ale cooperării judiciare în materie penală, cum ar fi 
dispozițiile privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului; 
insistă asupra faptului că, pentru atingerea unui acord final, este esențial ca ambele părți 
să se bucure de condiții egale în domeniul combaterii spălării banilor; consideră că 
părțile la negociere ar putea găsi o soluție care să asigure o cooperare mai ambițioasă 
decât cea prevăzută de Convenția Consiliului Europei privind extrădarea;

9 Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului 
de informații Schengen de a doua generație (SIS II), JO L 205, 7.8.2007, p. 63.
10 Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului 
de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, p. 23).
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F. Migrația, azilul și gestionarea frontierelor 

20. subliniază că este necesar să se convină asupra condițiilor de cooperare privind migrația 
neregulamentară a resortisanților din alte țări decât cele două părți, respectând totodată 
drepturile fundamentale, protejând demnitatea umană și recunoscând necesitatea de a 
proteja persoanele cele mai vulnerabile; își repetă apelul privind faptul că o astfel de 
cooperare ar trebui să conțină, cel puțin, dispoziții care să asigure mai multe modalități 
sigure și legale de a solicita protecție internațională, inclusiv prin reîntregirea familiilor;

21. subliniază că este necesară o cooperare strânsă între cele două părți, pentru a putea 
combate traficul și contrabanda cu persoane, în conformitate cu dreptul internațional, 
care se va aplica în continuare la frontiera dintre Regatul Unit și UE; invită părțile la 
negociere să precizeze eventualul rol al Europol și al poliției de frontieră și gărzii de 
coastă la nivel european în cadrul acestei cooperări;

22. ia act de declarația Comisiei privind azilul (anexa D la Decizia Consiliului de autorizare 
a începerii negocierilor), potrivit căreia Comisia va avea în vedere, dacă este solicitată 
de Regatul Unit și dacă acest lucru este în interesul UE, participarea la un dialog cu 
Regatul Unit privind cooperarea în materie de azil, după ce va solicita indicații din 
partea Coreper; insistă asupra faptului că Regatul Unit nu poate să aleagă elemente din 
acquis-ul privind azilul și migrația care îi sunt favorabile și pe care dorește să le 
păstreze;

23. subliniază, încă o dată, că este necesar să se adopte un plan privind reîntregirea 
familiilor, care ar trebui să poată intra în vigoare la sfârșitul perioadei de tranziție, 
pentru a evita eventuale lacune care să afecteze situația umanitară și pentru a respecta 
dreptul solicitanților de azil la viața de familie în conformitate cu articolul 8 din 
Convenția europeană a drepturilor omului, care va rămâne în vigoare atât în Regatul 
Unit, cât și în UE;

24. le reamintește negociatorilor obligația atât a UE-27, cât și a Regatului Unit, în cadrul 
acestui plan, dar și la nivel mai general, de a proteja toți copiii aflați pe teritoriul lor, 
indiferent de statutul, relațiile sau legăturile familiale ale acestora, inclusiv minorii 
neînsoțiți, și de a garanta accesul tuturor copiilor la protecția, viața de familie și 
bunăstarea la care au dreptul, în lumina interesului suprem al acestora și în conformitate 
cu Convenția ONU din 1989 privind drepturile copilului (CDC); ia act de angajamentul 
Regatului Unit de a negocia un plan privind reîntregirea familiilor în cazul copiilor 
minori care sunt solicitanți de azil; invită statele membre, după ce Regatul Unit vine cu 
propuneri concrete, să acorde Comisiei un mandat de a negocia un plan pentru 
reîntregirea familiilor solicitanților de azil;

25. subliniază importanța unei abordări coordonate la nivelul UE cu privire la toate aceste 
aspecte, deoarece acordurile bilaterale dintre Regatul Unit și state membre individuale 
cu privire la aspecte precum reîntregirea familiilor solicitanților de azil sau ale 
refugiaților, prevederile de transfer sau readmisie, pot avea consecințe negative pentru 
coerența politicii UE din domeniul azilului și migrației; invită ambele părți la negociere 
să vizeze o abordare echilibrată și constructivă față de toate aceste aspecte, inclusiv să 
prevadă modalități legale de imigrare și acorduri de readmisie pentru resortisanții țărilor 
terțe, acordând prioritate necesității de a asigura protecția internațională a persoanelor 
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care au nevoie de aceasta și de a acorda o atenție deosebită categoriilor celor mai 
vulnerabile, ambele părți asumându-și deja un angajament în favoarea acestei abordări;

G. Cooperarea cu agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne

26. își repetă solicitarea de a clarifica viitoarea cooperare practică dintre autoritățile 
Regatului Unit și agențiile UE în domeniul justiției și afacerilor interne, ținând seama de 
faptul că Regatul Unit este o țară terță care nu face parte din spațiul Schengen și un 
partener esențial în combaterea terorismului și a crimei organizate; îndeamnă părțile la 
negociere să urmărească o cooperare strategică și operațională strânsă în domeniul 
asigurării respectării legii și al justiției penale, respectând în același timp limitele 
tehnice și legale ale unei astfel de cooperări.



AD\1205875RO.docx 11/12 PE650.591v02-00

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 25.5.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

52
8
7

Membri titulari prezenți la votul final Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro 
Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş 
Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław 
Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, 
Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura 
Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej 
Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, 
Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz 
Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, 
Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, 
Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana 
Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia 
Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş 
Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, 
Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, 
Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-
Lima



PE650.591v02-00 12/12 AD\1205875RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

52 +
PPE Magdalena Adamowicz , Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt 
Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan 
Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Sophie In’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-
Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Ioan-Dragos Tudorache 

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke 
Strik 

GUE/NGL Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

8 -
ID Nicolas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Jean- Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom 

Vandendriessche

NI Milan Uhrík

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


