
 
PE aprobă în mod oficial Acordul comercial și de
cooperare dintre UE și Regatul Unit
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• Grupurile politice salută călduros acordul

• Opiniile Parlamentului trebuie luate în considerare în implementarea acordului

• Acordul va intra în vigoare la 1 mai în urma finalizării procesului de către Consiliu

Ratificarea acordului dintre UE și Regatul Unit permite comerțul fără contingente și taxe vamale ©DENIS CHARLET / AFP
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Parlamentul a votat cu o largă majoritate în favoarea aprobării acordului ce stabilește
cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit.
 
Decizia de aprobare a fost adoptată cu 660 de voturi pentru, 5 împotrivă și 32 abțineri. Rezoluția
care prezintă evaluarea și așteptările Parlamentului cu privire la acord a fost adoptată cu 578 de
voturi pentru, 51 împotrivă și 68 abțineri. Votul a avut loc marți, iar rezultatele au fost anunțate
miercuri dimineață.
 
La 24 decembrie 2020, negociatorii  UE și  ai  Regatului  Unit  au convenit  asupra Acordului
comercial  și  de cooperare ce stabilește condițiile  pentru viitoarea cooperare dintre UE și
Regatul Unit. Pentru a reduce la minimum perturbările, acordul a fost aplicat cu titlu provizoriu
începând cu 1 ianuarie 2021. Aprobarea Parlamentului este necesară pentru ca acordul să intre
în vigoare în mod permanent înainte de 30 aprilie 2021.
 
Retragerea este o „greșeală istorică”, dar acordul este binevenit
 
În rezoluția pregătită de Grupul de coordonare pentru Regatul Unit și de Conferința președinților
,  Parlamentul salută călduros încheierea Acordului comercial și  de cooperare dintre UE și
Regatul Unit.  Acordul limitează consecințele negative ale retragerii  Regatului  Unit  din UE,
considerată o „greșeală istorică” deoarece nicio țară terță nu poate beneficia de aceleași
avantaje ca un membru al  UE.
 
Eurodeputații  consideră stabilirea de contingente și tarife la cota zero un aspect pozitiv al
acordului comercial UE și Regatul Unit. Garanțiile privind normele de concurență loială ar putea
servi drept model pentru viitoarele acorduri comerciale, adaugă deputații. Parlamentul este de
acord cu dispozițiile privind, printre altele, pescuitul, consumatorii, traficul aerian, energia și
protecția datelor.
 
Cu toate acestea, eurodeputații  regretă faptul că Regatul Unit  nu a dorit  ca acordul să se
extindă la politicile externe, de securitate și de dezvoltare și nu a dorit să participe la programul
Erasmus+.
 
Pace în Irlanda
 
Subliniind că menținerea păcii pe insula Irlanda a fost unul dintre obiectivele principale ale
Parlamentului în ceea ce privește convenirea viitoarei relații, eurodeputații condamnă recentele
acțiuni  unilaterale  ale  Regatului  Unit  care  încalcă  Acordul  de  retragere.  Aceștia  solicită
guvernului  Regatului  Unit  „să acționeze cu bună-credință și  să pună în aplicare pe deplin
termenii acordurilor pe care le-a semnat”, inclusiv Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord,
și să le aplice pe baza unui calendar stabilit împreună cu Comisia Europeană.
 
Parlamentul urmează să fie implicat în monitorizare
 
Deputații subliniază că Parlamentul trebuie să joace un rol deplin în monitorizarea modului în
care se aplică acordul, inclusiv prin implicarea în deciziile adoptate în legătură cu orice acțiune
unilaterală a UE în temeiul acordului și prin luarea în considerare a opiniilor sale.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_ro
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_ro


Tratamentul discriminatoriu în domeniul vizelor este criticat
 
Rezoluția salută, de asemenea, clauza de nediscriminare din textul acordului și „condamnă
tratamentul discriminatoriu aplicat cetățenilor din unele țări ale UE” (Bulgaria, Estonia, Lituania,
România și Slovenia), care nu beneficiază de aceeași taxă pentru vize ca cea aplicată de
Regatul Unit cetățenilor din celelalte 22 de state membre ale UE în ceea ce privește taxele
pentru vize de muncă și certificatele de garanție.
 
Citate
 
„UE și Regatul Unit au pus bazele unei relații între egali. Cel mai important este faptul că astăzi
este un început, nu un sfârșit. Am convenit asupra a numeroase domenii importante, cum ar fi
asigurarea accesului reciproc pe piață și construirea unei bune relații comerciale. Rămân multe
de făcut în ceea ce privește politica externă și programele de schimb educațional. Pentru ca
interesele cetățenilor să fie reprezentate, Parlamentul trebuie să fie implicat îndeaproape.
Numai un parteneriat în care ambele părți își respectă angajamentele are un viitor”, a declarat
Andreas Schieder (S&D, Austria), raportor al Comisiei pentru afaceri externe.
 
„Ratificarea acordului nu este un vot de încredere oarbă pentru intenția guvernului britanic de a
pune în aplicare acordurile noastre cu bună-credință. Mai degrabă, aceasta este o poliță de
asigurare a UE împotriva unor noi abateri unilaterale de la ceea ce s-a convenit de comun
acord.  Parlamentul  va  rămâne  vigilent.  Să  convocăm  acum  Adunarea  Parlamentară  a
Parteneriatului  pentru a continua construirea de punți  peste Canalul  Mânecii”,  a  declarat
Christophe Hansen (PPE, Luxemburg),  raportor  al  Comisiei  pentru comerț  internațional.
 
Următoarele etape
 
Cu aprobarea Parlamentului, acordul va intra în vigoare după finalizarea procesului de către
Consiliu înainte de 30 aprilie.
 
Mai multe informaţii
Textele adoptate vor fi disponibile aici (28.04.2021)
Urmăriți înregistrarea video a dezbaterii (27.04.2021)
Urmăriți înregistrarea video a conferinței de presă cu raportorii și președinții comisiilor de
specialitate (27.04.2021)
Video: extrase din conferința de presă și declarații
Comunicat de presă: Dezbatere finală în PE privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit
înainte de aprobarea acordului (27.04.2021)
Video: anunțul rezultatelor votului sesiunii plenare asupra Acordului comercial și de cooperare
UE-Regatul Unit
Rezultatele voturilor prin apel nominal vor fi disponibile aici (27.04.2021)
Fișă de procedură - aprobare
EP Research: Pe scurt - Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit (aprilie
2021)
Materiale foto, video şi audio gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=16cbef74-3406-1a9d-e939-2a8a612e5b11&date=20210427
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schieder-and-christophe-hansen-rapporteurs-david-mcallister-chair-of-com_20210427-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schieder-and-christophe-hansen-rapporteurs-david-mcallister-chair-of-com_20210427-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-extracts-from-the-press-conference-and-statements_I204839-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210422IPR02603/dezbatere-finala-in-pe-privind-viitoarele-relatii-dintre-ue-si-regatul-unit
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210422IPR02603/dezbatere-finala-in-pe-privind-viitoarele-relatii-dintre-ue-si-regatul-unit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/announcement-of-the-results-of-the-second-voting-session-27-april--vote-on-the-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_I204569-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/announcement-of-the-results-of-the-second-voting-session-27-april--vote-on-the-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_I204569-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/votes.html?tab=votes
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA (2021) 690569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA (2021) 690569_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_17405_pk
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https://twitter.com/EP_Trade
https://twitter.com/EP_ForeignAff

