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SUGESTII

Comisia pentru petiții 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:

1. reamintește principiul fundamental al protecției drepturilor cetățenilor; subliniază, de 
asemenea, că obiectivul nostru ar trebui să constea în menținerea unor legături cât mai 
strânse între cetățenii britanici și cetățenii UE;

2. subliniază că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană nu scutește Regatul Unit 
de responsabilitățile sale privind garantarea drepturilor cetățenilor UE conform 
prevederilor din Acordul de retragere dintre UE și Regatul Unit („acordul”); observă că 
acordul stabilește dispoziții privind garantarea statutului și a drepturilor care decurg din 
legislația Uniunii pentru cetățenii UE și ai Regatului Unit, precum și pentru familiile 
afectate; invită Comisia să se asigure că aceste dispoziții sunt incluse în viitorul 
parteneriat dintre UE și Regatul Unit;

3. reamintește că acordul asigură protecția drepturilor cetățenilor UE și ale membrilor 
familiilor acestora care și-au exercitat dreptul la libera circulație în Regatul Unit în 
conformitate cu legislația Uniunii Europene înainte de încheierea perioadei de tranziție 
și care continuă să locuiască în această țară și după perioada de tranziție, precum și ale 
cetățenilor Regatului Unit care își exercită același drept într-un stat membru al UE‑27; 
reiterează necesitatea ca autoritățile publice din Regatul Unit și din Uniune să aplice 
efectiv acest principiu;

4. reamintește că orice cetățean al UE care locuiește în Regatul Unit are dreptul de a 
adresa petiții Parlamentului European în temeiul articolului 227 din TFUE, dreptul de a 
participa la inițiativa cetățenească europeană (ICE) și dreptul de a se adresa 
Ombudsmanului după încheierea preconizată a perioadei de tranziție (31 decembrie 
2020);

5. invită Ombudsmanul să își continue activitatea, demarată în timpul negocierilor privind 
acordul de retragere, cu scopul de a asigura transparența acestor negocieri pentru un 
viitor parteneriat între UE și Regatul Unit;

6. reamintește că cetățenii britanici care locuiesc în UE nu vor mai avea dreptul de a 
participa la ICE, dar își vor păstra dreptul de a adresa petiții Parlamentului după 
încheierea preconizată a perioadei de tranziție (31 decembrie 2020);

7. subliniază cât de important este ca statul-gazdă să se asigure că orice procedură 
administrativă pentru cererile de acordare a dreptului la reședință este ușor de urmat, 
transparentă și simplă, că sunt evitate dificultățile inutile și că procedura este accesibilă 
din punctul de vedere al costurilor pentru cetățenii UE;

8. consideră că pandemia de COVID-19 reprezintă un punct de cotitură în realitatea 
politică, economică și socială a Uniunii Europene și a Regatului Unit, cauzând o 
recesiune la nivel global și o restructurare a modului nostru de viață care îngreunează 
realizarea de progrese în cadrul negocierilor privind viitoarea relație dintre cele două 
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părți; 

9. consideră că sistemul propus de Ministerul de Interne al Regatului Unit („procedura de 
înregistrare”) pentru depunerea cererilor de reședință, prevăzut pentru resortisanții 
țărilor din UE‑27, nu este atât de transparent și simplu cum ar trebui să fie; consideră că 
acest sistem creează sarcini administrative inutile și injuste pentru cetățenii din UE‑27; 
consideră că sistemul ar trebui modificat pentru a se trece la o procedură de înregistrare 
automată, aceasta fiind singura modalitate de a reduce sarcinile administrative și de a 
garanta recunoașterea statutului și drepturilor cetățenilor UE; reiterează necesitatea ca 
Comisia și Consiliul să garanteze faptul că procedura de înregistrare propusă de 
Ministerul de Interne al Regatului Unit respectă standardele UE prin care se garantează 
reciprocitatea și egalitatea de tratament între cetățenii din Regatul Unit și cei din UE-27;

10. insistă să fie creată o autoritate independentă de monitorizare (AIM) care să 
supravegheze modul în care este pus în aplicare acordul, să asigure respectarea 
angajamentelor și să creeze un climat de securitate juridică pentru cetățenii din 
UE‑27/SEE și familiile acestora care locuiesc în Regatul Unit;

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la modul în care este pus în aplicare în prezent 
programul de obținere a dreptului de ședere pentru cetățenii UE cu reședința în Regatul 
Unit și la posibilele consecințe pentru cei care nu reușesc să depună o cerere înainte de 
termenul-limită; își exprimă îngrijorarea cu privire la limbajul folosit de Ministerul de 
Interne din Regatul Unit în ceea ce privește posibilitatea deportării cetățenilor UE, 
precum și cu privire la lipsa unor măsuri de asistență pentru cetățenii vulnerabili; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mai există cetățeni din UE-27 care încă nu au 
reușit să obțină statutul de rezident prin procedurile consacrate;

12. subliniază că este nevoie să se acorde o atenție deosebită nevoilor copiilor care provin 
din familii mixte, în care doar unul dintre părinți este cetățean al UE; subliniază că este 
nevoie să se prevadă mecanisme juridice adecvate pentru soluționarea litigiilor dintre 
părinți, de exemplu în caz de divorț, astfel încât cetățenii din statele membre să nu fie 
discriminați prin restricționarea dreptului lor de vizitare a copiilor; 

13. constată cu regret că Regatul Unit a decis să nu mai aplice principiul libertății de 
circulație a persoanelor între Uniune și Regatul Unit după expirarea perioadei de 
tranziție; insistă ca viitorul parteneriat să conțină dispoziții ambițioase privind circulația 
persoanelor, care să fie bazate pe reciprocitate deplină și pe nediscriminarea niciunui 
stat membru; dorește să sublinieze că drepturile legate de libera circulație a persoanelor 
merg mână în mână cu celelalte trei libertăți; reiterează faptul că accesul Regatului Unit 
la piața unică trebuie să fie condiționat de respectarea principiului liberei circulații a 
persoanelor; subliniază că regimul de trecere a frontierei nu ar trebui să creeze o barieră 
administrativă sau financiară împovărătoare; 

14. consideră că acordurile 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, de asemenea, că astfel de 
acorduri ar trebui să includă acquis-ul UE în materie de mobilitate, mai ales în ceea ce 
privește lucrătorii, și în special normele privind detașarea lucrătorilor și coordonarea 
sistemelor de securitate socială;
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15. reamintește că este esențial să se mențină continuitatea transportului aerian, feroviar, 
maritim și rutier între Regatul Unit și Uniunea Europeană, în vederea păstrării locurilor 
de muncă în sectoare precum transportul de călători sau de mărfuri și turismul; 
subliniază că este necesar să se găsească mecanisme eficace pentru protejarea 
drepturilor călătorilor în traficul transfrontalier, în special în cazul anulării unei călătorii 
sau al întârzierilor, indiferent de mijlocul de transport;

16. solicită să se aibă în vedere o mai bună reglementare a condițiilor de intrare și de ședere 
în scopuri precum afacerile, cercetarea, studiile, formarea și schimburile de tineri; 
regretă, în acest sens, declarațiile făcute de autoritățile britanice privind intenția 
Regatului Unit de a se retrage din programele de mobilitate precum Erasmus+; invită 
Comisia să îi permită Regatului Unit să participe în continuare la programele UE, în 
beneficiul cetățenilor UE și britanici, sub rezerva asumării angajamentelor financiare 
necesare în schimb.
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