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I. CONTEXT  
 

La data de 29 martie 2017, premierul britanic a notificat Consiliului European decizia 
Regatului Unit de a se retrage din UE, conform articolului 50 din cadrul Tratatului privind 
Uniunea European. În urma negocierilor începute la 19 iunie 2018, între UE și Regatul Unit a 
fost încheiat un Acord de retragere, aprobat de Consiliul European la 25 noiembrie 2018. 
Evoluțiile politice interne din Regatul Unit au dus la respingerea repetată a Acordului în 
Parlamentul britanic; la solicitarea premierului britanic, Consiliul a aprobat, la 12 aprilie,  
prelungirea termenului pentru ieșirea Regatului Unit din UE până la 31 octombrie.  

Comisia Europeană s-a pregătit încă din decembrie 2017 pentru scenariul unui Brexit fără 
acord, caz în care Regatul Unit va fi devenit o țară terță; de la data respectivă, legislația primară și 
secundară a UE nu îi va mai putea fi aplicabilă și  nu va mai exista o perioadă de tranziție.  

În acest sens, până în iunie 2019, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative, dintre care 
18 au fost adoptate de Parlamentul European și de Consiliu; s-a ajuns la un acord politic cu 
privire la Propunerea de Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență privind bugetul 
UE pentru 2019. Comisia a adoptat, de asemenea, 63 de acte fără caracter legislativ și a publicat 
93 de avize de pregătire iar reprezentanții Comisiei a purtat discuții tehnice cu reprezentanții 
tuturor statelor membre UE-27.  
 
II. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectiv - asigurarea punerii în aplicare a măsurilor de contingență la nivelul UE și la 
nivel național, în cazul în care Regatul Unit părăsește UE fără acord și menținerea unei abordări 
coordonate în etapa fără acord.  
 

Conținutul propunerii 
Comisia reia evaluările anterioare, cuprinse în cele trei comunicări privind pregătirea 

pentru Brexit din 19 iulie 2018, 13 noiembrie 2018 și 19 decembrie 2018, în sensul că un 
scenariu al retragerii Regatului Unit din UE fără acord va crea perturbări semnificative în toate 
domeniilor de activitate, la nivelul UE, al statelor membre și, nu în ultimul rând, al Regatului Unit. 
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La baza acestor orientări se află principiile stabilite în Comunicarea Comisiei din 13 
noiembrie 2018, respectiv protejarea și respectarea drepturilor cetățenilor care și-au exercitat 
dreptul la liberă circulație înainte de Brexit; onorarea obligațiilor financiare asumate de Regatul 
Unit în calitate de stat membru și păstrarea literei și spiritului Acordului din Vinerea Mare și 
menținerea păcii pe insula Irlanda, precum și a integrității pieței interne. 

Orientările sunt grupate în 5 domenii cuprinse în anexele corespunzătoare ale 
Comunicării.  

Prima anexă cuprinde  Calendarul principalelor măsuri de contingență ale UE. 
Anexa 2 - Drepturile de ședere și de securitate socială ale cetățenilor: abordarea 

coordonată în cazul unei retrageri fără acord a Regatului Unit din Uniune: 
 garantarea menținerii dreptului de ședere pentru resortisanții Regatului  Unit care își au 
deja reședința în UE; 
 garantarea drepturilor  resortisanților  Regatului  Unit  care  vin  în  UE  după  data  retragerii; 
 menținerea  dreptului  de  ședere  pentru  cetățenii  UE  care  își  au  deja reședința în 
Regatul Unit; 
 Regulamentul  ce  prevede  măsuri  de  contingență  privind  coordonarea sistemelor de 
securitate socială -  statele membre ale UE-27 au fost invitate să aplice, după retragere, o 
abordare de  contingență coordonată unilaterală care să completeze regulamentul, pentru a 
asigura o  protecție cât mai extinsă persoanelor afectate de retragere. 

Anexa 3 - Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală: abordarea coordonată 
în cazul unei retrageri fără acord a Regatului Unit din Uniune. Sunt prezentate pregătirile și 
orientările specifice, respectiv cele legate de deconectarea Regatului Unit de la rețelele, sistemele 
de informații și bazele de date ale UE; stocul de date din rețelele, sistemele de informații și 
bazele de date ale UE; tranziția de la Sistemul de informații Schengen la Interpol pentru 
schimbul de informații  privind asigurarea respectării legii între statele membre ale UE și Regatul 
Unit; cooperarea  dintre  Regatul  Unit  și  agențiile  UE,  inclusiv  Europol, Eurojust și  EU-
LISA; soluționarea cauzelor pendinte - cooperarea judiciară în materie penală. În plus, este 
publicată o listă a  instrumente lor alternative identificate de Comisie, care trebuie utilizate cu 
respectarea deplină a normelor UE aplicabile în  materie de protecție a datelor.  

Anexa 4 - Medicamentele și dispozitivele medicale: abordarea coordonată în cazul unei 
retrageri fără acord a Regatului Unit din Uniune, respectiv  localizarea și înlocuirea  autorităților 
competente din  Regatul  Unit  și organismelor  implicate  în  procesul  de  aprobare  pentru  
introducerea  produselor  pe piața UE, transferurile  de  certificate  de  la organismele  notificate  
din  Regatul  Unit  la  organismele  notificate  din  UE-27; coordonarea acțiunilor pentru 
gestionarea unor eventuale penurii de medicamente etc.   

Anexa 5 - Activitățile de pescuit: abordarea coordonată în cazul unei retrageri fără acord a 
Regatului Unit din Uniune. Uniunea  Europeană  a  adoptat  temeiul  juridic  necesar  pentru 
autorizarea navelor UE și ale Regatului Unit de a continua să pescuiască în apele celeilalte părți 
până  la  31  decembrie  2019. Uniunea  a  ajustat  instrumentul  juridic existent pentru a permite 
statelor membre să acorde compensații financiare pescarilor care depind în mare măsură de apele 
Regatului Unit și care trebuie să își înceteze temporar aceste activități ca urmare a imposibilității 
accesului la apele Regatului Unit.   

Anexa 6 - Protecția datelor: abordarea coordonată în cazul unei retrageri fără acord a 
Regatului Unit din Uniune. Comisia consideră că instrumentele existente pentru schimbul  de 
date sunt suficiente pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de transferuri de  date către 
Regatul Unit, în cazul în care nu se ajunge la un acord, în primul rând Regulamentul  general 
privind protecția datelor  și Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a 
respectării legii. Prin urmare, Comisia nu a adoptat o măsură de contingență în acest domeniu și 
nu intenționează, în acest stadiu, să adopte o  decizie privind  caracterul  adecvat  al  nivelului  de  
protecție în  ceea ce privește  Regatul Unit, dar a făcut precizări cu privire la măsurile practice 
care trebuie luate de exportatorii de date pentru a asigura respectarea normelor UE. 

Evoluții în domeniu după prezentarea Propunerii 
La 12 iunie, Comisia Europeană a făcut în cadrul celei de a cincea comunicări privind 

pregătirea pentru Brexit  un nou bilanț al pregătirilor pentru eventualitatea unui Brexit făr acord 
și a concluzionat că nu este necesar să se aducă nicio modificare de fond a măsurilor și că acestea 
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rămân adecvate scopului. Comisia nu planifică nicio nouă măsură înainte de noua dată a 
retragerii. 

 
Realizări între 10 aprilie și 12 iunie 2019 
Drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor: 

 pentru a oferi clarificări suplimentare, Comisia a publicat o prezentare generală – care va 
fi în permanență actualizată - a drepturilor de ședere în statele membre ale UE27. 
Medicamentele, dispozitivele medicale și substanțele chimice: 
 Agenția europeană pentru medicamente se pregătește să finalizeze procesul de asigurare a 
conformității cu reglementările în vigoare în cazul medicamentelor autorizate la nivel central; 
 în cazul produselor care sunt autorizate la nivel național, mai sunt încă multe de făcut 
pentru a se asigura, până la 31 octombrie 2019, faptul că și restul medicamentelor sunt conforme 
cu reglementările; 
 este în curs transferul certificatelor pentru dispozitive medicale de la organismele notificate din 
Regatul Unit către organismele notificate din UE27; 
 în ceea ce privește substanțele chimice, Agenția europeană pentru produse chimice (ECHA) a 
deschis o procedură specifică Brexitului, denumită Brexit window, în REACH-IT1 pentru a lua 
măsurile necesare în vederea finalizării transferului înregistrărilor REACH înainte de data retragerii. 

Aspectele vamale, impozitarea indirectă și posturile de inspecție la frontier: 
 Comisia a organizat numeroase reuniuni tehnice și a publicat note de orientare privind 
aspectele vamale, taxa pe valoarea adăugată și accizele înainte de data la care fusese prevăzută 
retragerea; 
 administrațiile naționale au realizat importante investiții în domeniul infrastructurii și al 
resurselor umane, în primul rând în statele membre care reprezintă principalele puncte de intrare 
și de ieșire pentru comerțul UE cu Regatul Unit. Statele membre colaborează cu Comisia pentru 
a furniza informații tuturor celor interesați; 
 în domeniul controalelor sanitare și fitosanitare, statele membre ale UE27 au înființat noi 
posturi de inspecție la frontieră sau le-au extins pe cele existente la punctele de intrare a 
importurilor din Regatul Unit către UE. 
Transporturile: 
 Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență privind transportul aerian include 
un mecanism specific menit să permită companiilor aeriene din UE să respecte cerința conform 
căreia deținătorul participației majoritare și al controlului trebuie să fie stabilit în UE. Acest 
proces este în curs, iar Comisia ține cu regularitate legătura cu autoritățile naționale; 
Activitățile de pescuit: 
 în sectorul pescuitului, Comisia a întreprins rapid acțiuni de punere în aplicare a 
regulamentelor UE privind măsurile de contingență. Comisia și statele membre au colaborat 
pentru a colecta informații în formatul corespunzător, astfel încât cererile de autorizare depuse de 
navele din UE în vederea obținerii accesului la apele britanice să poate fi prelucrate de îndată ce 
va intra în vigoare Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență privind autorizațiile de 
pescuit; 
 Comisia a colaborat îndeaproape cu statele membre pentru ca acestea să își adapteze 
programele operaționale, astfel încât resursele din cadrul Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime să poată fi utilizate, dacă va fi necesar. 

La 10 iulie 2019, Consiliul a adoptat măsuri de contingență privind execuția și finanțarea 
bugetului UE pentru 2019 în cazul unui Brexit fără acord, care vor permite UE să continue să 
efectuarea de plăți către beneficiari din Regatul Unit pentru contracte semnate și decizii luate 
înainte de data retragerii, atât timp cât Regatul Unit va continua să își plătească contribuția 
convenită la bugetul UE pentru 2019. Aceste măsurile urmăresc să mențină neschimbate cotele 
relative ale statelor membre ale UE27 în ceea ce privește finanțarea bugetului UE pentru 2019. 
 
 
 
                                                 
1 Sistemul informatic central care permite industriei, autorităților competente ale statelor membre și Agenției 
europene pentru produse chimice să transmită, să prelucreze și să gestioneze date și dosare în condiții de securitate. 
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III. PREȘEDINȚIA ROMÂNĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 Prioritatea majoră a mandatului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 
privind menținerea unității UE27 și definirea unei abordări coerente și coordonate pentru a 
răspunde celor mai recente evoluții. 
 
IV. ULTIMELE EVOLUȚII  

La 19 august 2019, într-o scrisoare transmisă luni preşedintelui Consiliului European, 
Donald Tusk, premierul britanic, Boris Johnson şi-a reiterat solicitarea de înlăturare a clauzei de 
backstop din acordul negociat cu UE de Theresa May.  

Boris Johnson  a declarat că va scoate Regatul Unit din UE, cu sau fără acord, pe 31 
octombrie, dar consideră că este posibilă ajungerea la un acord, aceasta fiind prioritatea numărul 
unu a guvernului pe care îl conduce. 

„Marea Britanie şi UE au convenit deja că «aranjamente alternative» pot fi parte a 
soluţiei. În consecinţă: Propun ca backstop-ul să fie înlocuită cu un acord vizând punerea în 
aplicare a unor astfel de aranjamente până cel târziu înainte de încheierea perioadei de 
tranziţie, ca parte a unei viitoare relaţii", se arată în scrisoare. Boris Johnson explică faptul că 
backstop-ul e „pur şi simplu neviabil", deoarece e „anti-democratic şi în contradicţie cu 
suveranitatea Marii Britanii ca stat". El promite însă că se va asigura că nu va exista o revenire 
la o graniţă dură. 

„Guvernul nu va instala infrastructură, verificări şi controale la graniţa dintre Irlanda 
de Nord şi Irlanda. Am accepta bucuros un angajament cu caracter juridic obligatoriu în acest 
scop şi sperăm că UE va face la fel". 

La 19 august a.c., premierul britanic a vorbit la telefon cu omologul irlandez, Leo 
Varadkar, cei doi stabilind că se vor întâlni la Dublin, la începutul lunii septembrie, pentru a 
discuta despre Brexit și backstop. Potrivit lui Boris Johnson, Acordul de retragere în forma sa 
actuală nu va primi votul Camerei Comunelor fiind necesară o soluție alternativă. 
Cei doi lideri și-au reiterat dorința de a vedea instituțiile politice din Irlanda de Nord reinstalate 
de urgență și au convenit să lucreze îndeaproape în acest scop.  

Donald Tusk spune că Boris Johnson nu a oferit nicio referință la care ar fi soluțiile 
alternative, iar  scrisoarea recunoaște că nu este nicio garanție că un astfel de mecanism ar putea 
fi funcțional până la sfârșitul perioadei de tranziție. 

La 20 august a.c, guvernul britanic a anunțat că oficialii britanici vor înceta să participe la 
majoritatea reuniunilor UE începând cu 1 septembrie, „pentru a se putea concentra asupra 
relației noastre viitoare cu UE”. Această decizie reflectă faptul că ieșirea Regatului Unit din UE 
la 31 octombrie este acum foarte clară. 

La 25 august, în cadrul Summit-ului G7 de la Biarritz, cu ocazia întâlnirii cu Donald 
Tusk, Boris Johnson a reiterat ideile: 
 Marea Britanie va părăsi UE la 31 octombrie, indiferent de circumstanțe; 
 Marea Britanie preferă să plece cu acord, dar actualul Acord de retragere nu va obține 
votul Parlamentului; 
 Acordul este antidemocratic, căci populația Irlandei de Nord nu ar avea niciun cuvânt de 
spus în privința legislației economice. 
 
Link-uri utile: 
 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce713f9e-5b8f-11e9-9c52-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF 
 https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/04/10/ 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/ALL/?uri=CELEX:52019PC0064&qid=1562148395298 
 https://ec.europa.eu/info/publications/preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-
march-2019_en 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0880 
 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en 
 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce713f9e-5b8f-11e9-9c52-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF 
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 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce713f9e-5b8f-11e9-9c52-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_3&format=PDF 
 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce713f9e-5b8f-11e9-9c52-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_4&format=PDF 
 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce713f9e-5b8f-11e9-9c52-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_5&format=PDF 
 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce713f9e-5b8f-11e9-9c52-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_6&format=PDF 
 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce713f9e-5b8f-11e9-9c52-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_7&format=PDF 
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2951_ro.htm 
 
 

Dana Honciuc 
22 iulie 2019 
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