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RELAȚIILE UE-REGATUL UNIT:
Schimbări majore în comparație cu beneficiile conferite
de apartenența la UE
Acordul
comercial și de Stat membru
cooperare UE
al UE
Regatul Unit

LISTĂ

LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR

‣

Eliminarea controalelor la frontieră

‣

Pașaport pentru animale de companie

‣

Călătorii fără viză (90 de zile într-o perioadă de 180 de zile)

‣

Călătorii fără viză (peste 90 de zile)

‣

Dreptul de a lucra, de a studia, de a locui în altă țară din UE

‣

Eliminarea tarifelor de roaming

COMERȚUL CU MĂRFURI

‣

Schimburi comerciale fluide

‣

Tarife sau cote zero

‣

Formalități vamale zero

‣

Controale vamale și controale sanitare și fitosanitare zero

‣

Proceduri privind regulile de origine zero

‣

Acord privind pescuitul

‣

Beneficierea de acordurile internaționale ale UE
Condiții specifice referitoare la Acordul comercial și de cooperare dintre UE
și Regatul Unit

Acordul
comercial și de Stat membru
cooperare UEal UE
Regatul Unit

LISTĂ

‣

Pașaport pentru servicii financiare

‣

Recunoașterea facilă a calificărilor profesionale

TRANSPORTURI AERIENE

‣

Spațiu aerian unic, libertăți depline

‣

Beneficiu bilateral de pe urma celor 5 libertăți pentru
transportul aerian de mărfuri în afara UE

TRANSPORT RUTIER

‣

Piață internă unică a transporturilor pentru transportatorii
rutieri

‣

Operațiuni de transport internațional în contul terților

ENERGIE

‣

Piața internă unică a energiei

‣

Platforme de comercializare a energiei

PROGRAMELE UE

‣

Acces la programul Erasmus

‣

Acces la NextGenerationEU, SURE

‣

Semnal militar criptat Galileo

‣

Acces la programul Orizont Europa

Condiții specifice referitoare la Acordul comercial și de cooperare dintre UE
și Regatul Unit
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COMERȚUL CU SERVICII

