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• Îngrijorarea față de aplicarea sistemului de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii
noului statut de ședere în Regatul Unit și de înființarea autorității independente

• Libera circulație, durata perioadei de tranziție și limitarea impactului asupra vieții cetățenelor
europeni și britanici s-au aflat în centrul dezbaterii
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Parlamentul subliniază faptul că este nevoie de garanții în ceea ce privește protecția
drepturilor cetățenilor în vederea aprobării Acordului de retragere.
 
Într-o rezoluție adoptată miercuri, deputații analizează situația drepturilor cetățenilor în contextul
Brexit și  subliniază faptul că aprobarea Acordului de retragere va ține cont de „experiența
dobândită și de garanțiile oferite” în ceea ce privește protecția acestor drepturi. Parlamentul își
exprimă îngrijorarea în special cu privire la procesul de solicitare a înregistrării cetățenilor UE în
vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit (EU Settlement Scheme), la absența
unui  document  fizic  ca dovadă a dreptului  de ședere în  Regatul  Unit  și  la  accesibilitatea
acestuia,  printre  alte  probleme.
 
Deputații pun la îndoială înființarea și independența „autorității independente” a Regatului Unit
prevăzută în Acordul de retragere, afirmând că ar saluta instituirea unui mecanism de control
comun al Parlamentului European și a celui britanic.
 
Textul adoptat solicită lansarea de campanii de sensibilizare pentru informarea cetățenilor și
îndeamnă guvernele din statele membre ale UE să adopte măsuri consecvente și generoase
pentru a oferi securitate juridică cetățenilor Regatului Unit care locuiesc pe teritoriul lor.
 
Rezoluția a fost adoptată cu 610 voturi pentru, 29 împotrivă și 68 de abțineri în urma dezbaterii
de marți care s-a axat în principal pe viitorul liberei circulații și limitarea impactului asupra vieții
cetățenelor europeni și britanici.
 
Înregistrarea video a declarațiilor  reprezentantei  președinției  croate,  Nikolina Brnjac,  și  a
Președintelui  Comisiei,  Ursula von der  Leyen.
 
Înregistrarea video a dezbaterii deputaților.
 
Înregistrarea video a declarațiilor finale ale lui Michel Barnier, negociatorul-șef pentru Brexit, și
ale Nikolinei Brnjac.
 
Background
 
Pentru a intra în vigoare, orice acord de retragere între Uniunea Europeană și Regatul Unit
trebuie aprobat de către Parlamentul European printr-o majoritate simplă a voturilor exprimate (
Articolul 50.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană). Parlamentul va supune la vot Acordul de
retragere după ce procesul de ratificare este încheiat în Regatul Unit.
 
Partea a doua a Acordului de retragere protejează drepturile cetățenilor europeni din Regatul
Unit și a celor britanici din țările UE, precum și familiile acestora. Conform prevederilor sale,
toate drepturile de securitate socială în conformitate cu legislația UE vor fi  menținute,  iar
drepturile  cetățenilor  vor  fi  garantate  pe  toată  durata  vieții  acestora.  Toate  procedurile
administrative relevante trebuie să fie transparente, eficiente și simplificate. Implementarea și
aplicarea  acestor  termeni  vor  fi  supravegheate  de  o  autoritate  independentă  cu  puteri
echivalente  cu  cele  ale  Comisiei  Europene.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-meps-debate_I182823-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-closing-statement-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-uk-exiting-the-eu-and-nikolina-brnjac-president-in-office-of-the-council-of-the-eu_I182824-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-closing-statement-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-uk-exiting-the-eu-and-nikolina-brnjac-president-in-office-of-the-council-of-the-eu_I182824-V_v
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en


Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (15.01.2020)
Înregistrarea video a dezbaterii (14.01.2020)

Fișă de procedură

Rezoluțiile PE și componența Grupului de coordonare privind Brexit al PE

Informații suplimentare

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2505(RSP)&l=en
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2505(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
https://twitter.com/EP_Justice

