
 
Cum vor funcționa relațiile dintre UE și Regatul
Unit
 
Ieșirea Regatului Unit din UE nu înseamnă sfârșitul cooperării. Conlucrarea va continua
în domenii de la comerț la transporturi și la combaterea criminalității.
 

UE și Regatul Unit se confruntă cu multe provocări similare, cum ar fi schimbările climatice și
cooperarea polițienească, și au multe de câștigat de pe urma conlucrării în aceste sectoare.
 
Acordul de retragere, care a fost ratificat de ambele părți, cuprinde protecția drepturilor
cetățenilor UE ce locuiesc în Regatul Unit și ale cetățenilor Regatului Unit care locuiesc în alte
părți ale UE, angajamentele financiare ale Regatului Unit asumate în calitate de stat membru,
precum și chestiuni legate de frontiere (în special între Regatul Unit și Republica Irlanda), care
trebuie să fie puse în aplicare în integralitate.
 
Acordul comercial și de cooperare, aprobat de Parlament în aprilie 2021, stabilește regulile
viitorului parteneriat UE-Regatul Unit.
 
Poziția Parlamentului 
Într-o rezoluție adoptată la 12 februarie 2020, deputații în Parlamentul European au solicitat un
acord cuprinzător care să includă condiții de concurență echitabile garantate prin angajamente
solide și un acord privind pescuitul.
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Relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit-what-next_N01-PUB-20200203-FAQ_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit-what-next_N01-PUB-20200203-FAQ_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit/20210423IPR02772/pe-aproba-in-mod-oficial-acordul-comercial-si-de-cooperare-ue-regatul-unit
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june


La 29 mai 2020, David McAllister, președintele Grupului de coordonare pentru Regatul Unit al
Parlamentului, a declarat: „Parlamentul nu va aproba un acord care nu include dispoziții privind
condițiile de concurență echitabile, drepturile fundamentale, o guvernanță solidă și un cadru
stabil pentru pescuit”.
 
El mai consideră că „punerea în aplicare deplină a acordului de retragere, cosemnat de prim-
ministrul Regatului Unit, este esențială.”
 
La 15 iunie 2020, președintele Parlamentului, David Sassoli, a participat la o conferință privind
discuțiile în curs cu prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, președintele Consiliului
European, Charles Michel, și președintele Comisiei, Ursula Von der Leyen. După conferință,
aceștia au emis o declarație comună.
 
La 18 iunie 2020, Parlamentul a adoptat un raport potrivit căruia deputații regretă că, după patru
runde de negocieri, nu s-au înregistrat progrese reale, iar divergențele continuă să fie
substanțiale.
 
 
 
Pe 1 octombrie 2020, Comisia Europeană a lansat o procedură împotriva Regatului Unit de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor care îi revin urmare a acordului de retragere.
 
 
Pe 8 octombrie Parlamentul a aprobat noi reguli pentru a se asigura că tunelul care leagă
Europa continentală și Regatul Unit continuă să opereze eficient și în siguranță.
 
 
Într-un discurs adresat summit-ului UE din 15 octombrie 2020, Președintele Parlamentului,
David Sassoli, a afirmat că „un acord este în interesul ambelor părți, dar, cum am spus și mai
înainte, acesta nu poate fi încheiat în orice condiții”. Acesta a îndemnat guvernul din
Westminster să respecte statul de drept și să onoreze angajamentele ratificate de ambele părți,
și a reiterat, de asemenea, că nu poate fi acceptat nimic din ceea ce ar pune în pericol pacea și
stabilitatea în insula Irlanda.
 
 
Într-o dezbatere plenară din 21 octombrie 2020, eurodeputații au subliniat importanța ajungerii
la un acord asupra viitoarelor relații UE-Regatul Unit care să nu compromită interesele și
valorile UE. Luând cuvântul în această dezbatere, negociatorul șef al UE, Michel Barnier, a
spus: „Un acord este posibil dacă ambele părți sunt dispuse să lucreze constructiv în direcția
unui compromis.”
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit/20200117STO70508/viitoarele-relatii-dintre-ue-si-regatul-unit
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200615IPR81221/negocierile-dintre-ue-si-regatul-unit-eurodeputatii-sprijina-ferm-pozitia-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1798
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88446/eu-uk-relations-meps-approve-rules-to-ensure-eurotunnel-safety-and-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-it-is-up-to-you-to-get-the-negotiations-moving-again


Cetățenii 
Drepturile cetățenilor sunt protejate de acordul de retragere. Cetățenii UE care locuiesc în
Regatul Unit și cetățenii britanici rezidenți în UE au dreptul de a locui în continuare și de a lucra
acolo unde se află în prezent. Acest subiect va rămâne o preocupare majoră pentru
Parlamentul European, de exemplu în ceea ce privește libertatea de circulație și asigurarea
medicală pentru cetățenii UE din Regatul Unit. Deputații în Parlamentul European urmăresc
îndeaproape modul în care este pus în aplicare acordul de retragere.
 
Cum s-au derulat negocierile 
Fostul comisar Michel Barnier a condus negocierile în numele UE, pe baza orientărilor politice
adoptate de Consiliul European. Barnier a condus, de asemenea, negocierile cu privire la
acordul de retragere.
 
Deputații în Parlamentul European au putut influența negocierile prin adoptarea de rezoluții care
prezintă poziția Parlamentului. Parlamentul a înființat un Grup de contact cu Regatul Unit
condus de președintele Comisiei AFET, David McAllister (PPE, Germania), pentru a asigura
legătura cu negociatorul UE Barnier și a asigura coordonarea cu comisiile parlamentare
implicate.

 Brexit - Ce urmează?

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180309IPR99418/brexit-un-acord-de-asociere-pentru-viitorul-relatiilor-ue-marea-britanie
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_ro


Mai multe informații
    Negocierile Brexit - site-ul Comisiei
   Brexit - site-ul Consiliului
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/

