
 

Relațiile UE-Regatul Unit: Deputații nu vor aproba
un acord cu orice preț
 

Într-o dezbatere comună înaintea summitului ce se va axa pe relațiile UE-Regatul Unit și
bugetul UE, deputații au îndemnat Consiliul să ajungă la un acord asupra planului de
redresare.
 
Parlamentul nu va aproba un acord cu orice preț, au avertizat mai mulți deputați europeni cu
privire la negocierile în curs asupra viitoarelor relații  dintre UE și Regatul Unit.  Aceștia au
respins intenția Regatului Unit de a negocia numai anumite domenii, în timp ce altele ar fi
ignorate.
 
Mai mulți vorbitori au subliniat că ambele părți trebuie să respecte declarația politică, semnată
de Regatul Unit și Uniunea Europeană anul trecut, care oferă un cadru clar pentru viitoarea
relație. Deputații au solicitat, de asemenea, ca angajamentele să fie îndeplinite în mod precis, în
interesul  cetățenilor  britanici  din UE și  al  cetățenilor  UE din Regatul  Unit,  după cum este
prevăzut în Acordul de retragere, obligatoriu din punct de vedere juridic. Parlamentul speră într-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1592316528275&uri=CELEX%3A12019W%2FDCL%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX:12019W/TXT(02)


un nou impuls pentru încheierea discuțiilor, pentru care mai sunt doar 204 de zile. O rezoluție ce
va evalua stadiul negocierilor va fi adoptată joi, urmată de o conferință de presă.
 
Bugetul pe termen lung al UE și sprijinul pentru redresare în urma COVID-19
 
În ceea ce privește următorul buget pe termen lung al UE și pachetul de redresare în urma
pandemiei de COVID-19, deputații au declarat că este nevoie de decizii urgente , iar următorul
pas important  este în mâinile Consiliului  European: găsirea unei  poziții  comune în rândul
statelor membre. Economia trebuie să revină rapid pe calea cea bună, iar planul de redresare
„poate facilita o evoluție pozitivă, însă numai alături de un buget ambițios pe termen lung”.
 
Mulți deputați au subliniat că propunerea Comisiei este doar minimul necesar. În plus, rolul
Parlamentului trebuie consolidat în elaborarea și punerea în aplicare a pachetului de redresare,
deoarece „o criză nu poate fi o scuză pentru subminarea democrației”.
 
Faceți clic pe linkuri pentru a urmări intervențiile:
 
Nikolina Brnjac, Consiliul UE
 
Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei Europene
 
Christophe Hansen, (PPE, LU), raportor
 
Kati Piri (S&D, NL), raportor
 
Nicolae Ștefănuță, (Renew Europe, RO), Comisia pentru bugete
 
David McAllister (PPE, DE)
 
Iratxe Garcia Pérez (S&D, ES)
 
Marco Zanni (ID, IT)
 
Ska Keller (Verzi/ALE, DE)
 
Jan Eppink (ECR, NL)
 
Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE)
 
Dacian Cioloș (Renew Europe, RO)
 
Context
 
Președintele PE, David Sassoli, se va adresa șefilor de stat sau de guvern din UE în timpul
videoconferinței din 19 iunie ce va aborda Fondul de redresare pentru a răspunde crizei COVID-
19 și  noul  buget  pe termen lung al  UE, propus de Comisia Europeană la 27 mai  2020 în
Parlament. Potrivit Consiliului, discuția liderilor UE va servi drept „pregătire temeinică” a unui
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200616IPR81309/eu-uk-future-relations-press-conference-on-the-latest-ep-resolution
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=e07a7cea-842b-342a-191f-bf9bb5400988&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=061cd356-6961-fc98-2e8e-b0cafb8c3eae&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=2b57218f-d136-233e-2e3d-5d4c431e03d7&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=03fcc974-10a4-191b-81a8-bf0fdfd03869&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=f6377ac6-d558-d44a-84e5-444c79a3030c&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=e241bf0a-5834-1da9-483f-b497d2fdd602&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=5f1f6dd5-2ffb-8196-a176-6305a83f5df0&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=9c8342e4-2eca-ea01-ab95-91f160c7f55d&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=48c58c3f-effe-c627-8c89-12c61913ee91&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=244ffbcf-c765-9763-88f7-dbbf593c2e99&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=fe6ed661-9984-a95c-dc04-9abc5db68731&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=31389c82-7768-7bc1-faec-87990e0a7f8f&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200526IPR79817/eurodeputatii-saluta-propunerile-comisiei-privind-pachetul-de-redresare
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200526IPR79817/eurodeputatii-saluta-propunerile-comisiei-privind-pachetul-de-redresare
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/06/19/


summit  la  o  dată  ulterioară.  Președintele  PE  va  susține  o  conferință  de  presă  în  urma
intervenției  sale,  la  ora  locală  11:00  (12:00  ora  României).
 
În plus, președinții Consiliului European și Comisiei vor informa liderii cu privire la discuțiile lor
cu premierul Boris Johnson, cu prilejul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Regatul Unit, ce a avut
loc prin videoconferință la 15 iunie 2020.
 
În urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, cele două părți s-
au angajat în negocieri pentru a stabili un viitor parteneriat, ce va debuta după perioada de
tranziție care se încheie la 31 decembrie 2020.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Comunicat de presă: UE 27 are nevoie de un pachet de redresare de 2 mii de miliarde EUR
pentru a aborda impactul COVID-19 (15.05.2020)
Rezoluția Parlamentului European din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar
multianual, resursele proprii și planul de redresare
Declarația echipei de negociere PE asupra CFM/resurse proprii: „Planul de redresare este
crucial, însă nu trebuie să sacrificăm soluțiile pe termen lung cu cele pe termen scurt” (27.05.
2020) (EN)
Întrebări și răspunsuri despre bugetul pe termen lung al Uniunii Europene (cadrul financiar
multianual - CFM)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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armin.wisdorff@europarl.europa.eu
budg-press@europarl.europa.eu
@EP_Budgets

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81220/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200115IPR70326/intrebari-si-raspunsuri-despre-bugetul-pe-termen-lung-al-ue-cfm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200115IPR70326/intrebari-si-raspunsuri-despre-bugetul-pe-termen-lung-al-ue-cfm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://twitter.com/EP_Budgets
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