Acordul comercial și de cooperare
dintre UE și Regatul Unit
O nouă relație,
și schimbări majore

La 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va părăsi piața unică și uniunea vamală a UE,
precum și toate politicile UE. Aceasta a fost alegerea sa. Prin urmare, Regatul
Unit va pierde toate drepturile și beneficiile pe care le-a avut în calitate de stat
membru al UE și nu va mai face obiectul acordurilor internaționale ale UE.
Acest lucru va aduce schimbări profunde, care vor afecta cetățenii,
întreprinderile, administrațiile publice și părțile interesate atât din UE, cât și din
Regatul Unit.
Pentru a limita pe cât posibil perturbările, UE și Regatul Unit au petrecut anul
trecut negociind termenii unui nou „Acord comercial și de cooperare” care să le
reglementeze relațiile viitoare, având în vedere că acum Regatul Unit este o țară
terță.
La 24 decembrie 2020, s-a ajuns la un acord de principiu la nivelul
negociatorilor. Ambele părți vor trece acum la semnarea și ratificarea acordului,
în conformitate cu propriile norme și proceduri, în vederea aplicării cu titlu
provizoriu a acordului de la 1 ianuarie 2021.

Ce se schimbă la 1 ianuarie 2021?
Chiar dacă s-a convenit asupra noului Acord comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit, la 1
ianuarie 2021 se vor produce schimbări majore. La
data respectivă, Regatul Unit va părăsi piața unică și uniunea vamală a UE și nu va mai participa la nicio politică
și acord internațional ale UE. Regatul Unit va pune capăt
liberei circulații a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor cu UE.
UE și Regatul Unit vor constitui două piețe separate,
două spații juridice și de reglementare distincte. Ca urma-

decembrie 2020

re, bariere care nu mai existau de decenii întregi în calea
comerțului cu bunuri și servicii, a mobilității și a schimburilor transfrontaliere își vor face din nou apariția, în ambele
sensuri, afectând administrațiile publice, întreprinderile,
cetățenii și părțile interesate din ambele părți.
Pentru a le sprijini să se pregătească pentru aceste schimbări inevitabile, Comisia a publicat orientări ample în cadrul unei „Comunicări privind gradul de pregătire”, adoptată la 9 iulie 2020, care a fost însoțită de peste 90 de avize
sectoriale, disponibile aici.

Exemple de schimbări inevitabile care se vor produce la 1 ianuarie 2021:
	Libera circulație a persoanelor va lua sfârșit: cetățenii Regatului Unit nu vor mai avea libertatea de
a munci, de a studia, de a începe o afacere sau de a locui în UE. Aceștia vor avea nevoie de vize pentru
șederi de lungă durată în UE. Se vor efectua controale la frontieră, pașapoartele vor trebui ștampilate, iar
rezidenții Regatului Unit nu vor mai putea folosi pașapoarte ale UE pentru animalele de companie.
	Libera circulație a mărfurilor va lua sfârșit: toate exporturile din Regatul Unit care intră în UE vor trece
prin verificări și controale vamale. Produsele agroalimentare provenite din Regatul Unit vor trebui să dețină
certificate de sănătate și vor face obiectul unor controale sanitare și fitosanitare la punctele de control la
frontieră ale statelor membre. Pentru întreprinderile din Regatul Unit, acest lucru va costa timp și bani.
	Libera circulație a serviciilor va lua sfârșit: prestatorii de servicii din Regatul Unit nu vor mai
beneficia de principiul țării de origine. Aceștia vor trebui să respecte normele diferite ale fiecărui stat
membru sau să se mute în UE dacă doresc să își continue activitatea la fel ca în prezent. Calificările
profesionale nu vor mai fi recunoscute reciproc. Societățile de servicii financiare din Regatul Unit își vor
pierde „pașapoartele” în domeniul serviciilor financiare.

Noul Acord comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit:
ce s-a convenit?
La 24 decembrie 2020, negociatorii UE și ai Regatului
Unit au ajuns la un „acord de principiu” cu privire la
textul unui nou „Acord comercial și de cooperare”
care să le reglementeze relațiile, acum când Regatul
Unit părăsește UE. Ambele părți trebuie să treacă la
semnarea și ratificarea acestui acord, în conformitate
cu propriile norme și proceduri, în vederea aplicării cu
titlu provizoriu a acordului de la 1 ianuarie 2021.
Deși noul Acord comercial și de cooperare dintre
UE și Regatul Unit nu va corespunde în niciun caz
nivelului de cooperare existent în perioada în
care Regatul Unit a fost membru al UE, dispozițiile acordului merg mult mai departe decât cele ale
acordurilor de liber schimb tradiționale și oferă
o bază solidă pentru menținerea prieteniei noastre de
lungă durată și pentru continuarea cooperării în viitor.
Acordul constă din:
1.
2.
3.
4.

un acord de liber schimb fără precedent;
o ambițioasă cooperare în domeniul economic,
social, al mediului și cu privire la aspecte ale
sectorului pescăresc;
un parteneriat strâns pentru securitatea cetățenilor;
un cadru general de guvernanță.

Acordul reflectă faptul că Regatul Unit părăsește ecosistemul Uniunii compus din norme comune, mecanisme
de supraveghere și de asigurare a respectării normelor

și, prin urmare, că nu mai poate beneficia de avantajele
apartenenței la piața unică.
Acordul conferă drepturi și obligații fiecărei părți, respectând totodată pe deplin autonomia acestora în
materie de reglementare și de luare a deciziilor.
La cererea Regatului Unit, acordul nu vizează cooperarea în domeniul politicii externe, al securității externe și al apărării, chiar dacă acest lucru era inițial
prevăzut în Declarația politică.
În plus, acordul nu reglementează deciziile referitoare
la echivalențele pentru serviciile financiare. Acesta nu
vizează nici eventualele decizii referitoare la caracterul
adecvat al regimului de protecție a datelor din Regatul
Unit sau evaluarea regimului său sanitar și fitosanitar
în scopul includerii sale pe lista țărilor terțe autorizate
să exporte produse alimentare către UE. Acestea sunt și
vor rămâne decizii unilaterale ale UE și nu fac obiectul negocierilor.

Un singur acord, 4 piloni principali de cooperare
Noul Acord comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit
Comerț, economie, societate, mediu și sectorul pescăresc
Comerț liber,
echitabil și durabil

‣‣ Comerț cu mărfuri, inclusiv
cooperare vamală și în
materie de reglementare

‣‣ Servicii și investiții
‣‣ Comerț digital, proprietate

intelectuală și achiziții publice
‣‣ Norme privind concurența loială
și dezvoltarea durabilă

Conectivitate,
dezvoltare durabilă și
oportunități comune

‣‣ Transporturi
‣‣ Energie
‣‣ Sectorul pescăresc și resursele
naturale
‣‣ Coordonarea sistemelor de
securitate socială
‣‣ Programele Uniunii
‣‣Cooperarea tematică

Securitatea cetățenilor

Eventuale
măsuri
unilaterale ale UE
Nu fac obiectul
negocierilor:

‣‣ deciziile privind

‣‣ Cooperarea în materie de

asigurarea respectării legii
și cooperarea judiciară în
materie penală

‣‣

‣‣ Protecția drepturilor

fundamentale și a datelor cu
caracter personal

‣‣ Schimbul de date
‣‣ Combaterea spălării banilor

‣‣

caracterul adecvat
al nivelului de
protecție a datelor
includerea
Regatului Unit pe
lista țărilor terțe
care îndeplinesc
criteriile sanitare
și fitosanitare
echivalențele
în domeniul
serviciilor
financiare

Un nou cadru de guvernanță UE-Regatul Unit pentru o cooperare durabilă

‣‣ Valori comune și elemente esențiale
‣‣ Consiliul de parteneriat

‣‣ Mecanisme pentru soluționarea litigiilor, asigurarea respectării normelor și sancțiuni
‣‣ Revizuiri periodice
Comerț liber, echitabil și durabil
Regatul Unit a ales să părăsească piața unică și uniunea
vamală. Prin urmare, schimburile comerciale cu UE nu se
mai pot desfășura fără sincope. Acordul dintre UE și Regatul Unit creează totuși o zonă de liber schimb cu o ambiție

fără precedent, care va aduce beneficii semnificative ambelor părți în comparație cu schimburile comerciale desfășurate în condițiile prevăzute de Organizația Mondială a
Comerțului.

Acordul se află în avangarda unei politici comerciale moderne și durabile. În temeiul acordului, ambele părți se angajează să
respecte standarde comune ridicate în domenii precum standardele sociale și de muncă, protecția mediului, combaterea
schimbărilor climatice, inclusiv stabilirea de tarife pentru emisiile de dioxid de carbon și transparența fiscală. Acordul cuprinde, de asemenea, principii detaliate privind ajutoarele de stat pentru a împiedica părțile să acorde subvenții neloiale care
denaturează schimburile comerciale.
Aceste standarde și principii sunt asociate unor mecanisme interne de asigurare a respectării legii și de soluționare
a litigiilor pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE și din Regatul Unit. Fiecare
parte are dreptul de a lua măsuri unilaterale pentru a-și proteja economia dacă cealaltă parte practică o concurență neloială.
Acordul dintre UE și Regatul Unit depășește cadrul acordurilor recente de liber schimb încheiate de UE cu alte țări terțe, cum
ar fi Canada sau Japonia, prin faptul că prevede tarife și contingente la cota zero pentru toate mărfurile. Acest lucru
este deosebit de important pentru mărfurile sensibile, cum ar fi produsele agricole și pescărești. De exemplu, în absența
acordului, exporturile anumitor produse din carne sau lactate ar fi făcut obiectul unor taxe vamale de peste 40 % în conformitate cu ratele OMC sau de 25 % pentru conservele de pește, în ambele direcții. Și exporturile de automobile ar fi fost
supuse unei taxe vamale de 10 %.
Pentru a beneficia de aceste preferințe comerciale excepționale, întreprinderile trebuie să dovedească faptul că produsele
lor îndeplinesc toate cerințele necesare privind „regulile de origine”. Acest lucru asigură faptul că preferințele comerciale
acordate în temeiul acordului aduc beneficii operatorilor din UE și Regatul Unit, și nu celor din țărilor terțe, prevenind eludarea normelor. Pentru a facilita respectarea normelor și a reduce birocrația, acordul permite comercianților să certifice ei
înșiși originea mărfurilor și prevede un „cumul integral” (și anume, comercianții pot indica nu numai materialele originare
utilizate, ci și dacă prelucrarea a avut loc în Regatul Unit sau în UE).
Procedurile vamale vor fi simplificate; părțile au convenit, de exemplu, să își recunoască reciproc programele pentru
comercianții de încredere („operatori economici autorizați”). Cu toate acestea, având în vedere că Regatul Unit a decis să
părăsească uniunea vamală, toate mărfurile comercializate vor fi controlate. Părțile au convenit, de asemenea, să coopereze
în ceea ce privește recuperarea taxelor vamale și combaterea fraudei în materie de TVA și de alte impozite indirecte.

Acordul va permite evitarea barierelor tehnice inutile în calea comerțului, de exemplu prevăzând o declarație pe propria
răspundere privind respectarea reglementărilor pentru produsele cu risc scăzut și oferind facilități pentru alte produse specifice de interes reciproc, cum ar fi autovehiculele, vinul, produsele ecologice, produsele farmaceutice și produsele chimice.
Cu toate acestea, toate bunurile din Regatul Unit care intră în UE vor trebui să respecte în continuare standardele înalte de
reglementare ale UE, inclusiv în ceea ce privește siguranța alimentară (de exemplu, standardele sanitare și fitosanitare) și
siguranța produselor.
În ceea ce privește comerțul cu servicii, UE și Regatul Unit au convenit asupra unui nivel de deschidere care merge dincolo
de dispozițiile Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) al OMC, dar care reflectă faptul că Regatul Unit nu va
mai beneficia de libertatea de a presta servicii în ansamblul UE.
Au fost luate măsuri pentru a facilita călătoriile de afaceri pe termen scurt și detașările temporare ale angajaților
cu înalte calificări. Prestatorii de servicii din UE care doresc să ofere servicii în Regatul Unit nu vor fi tratați într-un mod
mai puțin favorabil decât operatorii din Regatul Unit în domeniile reglementate de acord, atât timp cât aceștia respectă
normele Regatului Unit.

PASS

În mod similar, prestatorii de servicii din Regatul Unit care își desfășoară activitatea în UE vor trebui să respecte normele
statului membru-gazdă și nu vor mai beneficia de principiul țării de origine, de recunoașterea reciprocă (de exemplu, a
calificărilor profesionale) sau de drepturile de „pașaport” pentru serviciile financiare. Prestatorii de servicii și investitorii din
Regatul Unit au, de asemenea, posibilitatea de a se stabili în UE pentru a oferi servicii pe piața unică.
Conform practicii standard, unele sectoare sunt excluse din acordul privind serviciile: serviciile publice, serviciile de interes
general, unele servicii de transport și, pentru a menține diversitatea culturală, serviciile audiovizuale.

Conectivitate, sectorul pescăresc, dezvoltare durabilă și oportunități comune
Acordul dintre UE și Regatul Unit prevede, de asemenea, o
amplă cooperare economică, socială și de mediu în domenii de interes reciproc. Această cooperare nu reproduce în
niciun caz beneficiile apartenenței la UE, însă servește la

reconstruirea legăturilor care altfel ar fi întrerupte de ieșirea
din UE a Regatului Unit, având în vedere lipsa unor soluții
alternative la nivel internațional.

Transporturile reprezintă o sursă esențială de beneficii economice în relațiile dintre UE și Regatul Unit. În fiecare an, între
UE și Regatul Unit se deplasează aproximativ 210 milioane de pasageri și sunt transportate în jur de 230 de milioane de
tone de mărfuri. Facilitând aceste fluxuri, acordul dintre UE și Regatul Unit va asigura continuitatea conectivității aeriene,
rutiere și maritime. Important de notat faptul că acordul cuprinde, dispoziții care asigură condiții de concurență echitabile între operatorii din UE și cei din Regatul Unit, prevăzând niveluri ridicate de siguranță a transporturilor, de drepturi ale
lucrătorilor și ale pasagerilor, precum și de protecție a mediului.
În ceea ce privește aviația, companiile aeriene din Regatul Unit nu vor mai fi considerate drept transportatori din UE și își
vor pierde drepturile de trafic existente în UE. Transportatorii din UE și din Regatul Unit vor putea efectua transporturi nelimitate de pasageri și mărfuri între puncte din UE și puncte din Regatul Unit („a 3-a și a 4-a libertate”). Transportul ulterior („a
5-a libertate”) va fi posibil pentru transportul de mărfuri către și dinspre o țară terță (de exemplu, Paris-Londra-New York), în
cazul în care statele membre convin acest lucru în mod bilateral și reciproc cu Regatul Unit. Acordul asigură, de asemenea,
cooperarea în materie de siguranță, securitate și gestionare a traficului aerian.
În ceea ce privește transportul rutier, transportatorii din UE și din Regatul Unit vor putea să transporte mărfuri către
și dinspre orice punct de pe teritoriul celeilalte părți, cu condiția respectării unor înalte standarde convenite în materie
de siguranță și condiții de muncă. De asemenea, transportatorii rutieri vor putea efectua două operațiuni suplimentare
pe teritoriul celeilalte părți (dintre care maximum o operațiune de cabotaj pentru transportatorii din Regatul Unit), limitând astfel riscul de trebui să efectueze călătoria de retur fără încărcătură. Acordul prevede, de asemenea, drepturi
depline de tranzit (de exemplu, dreptul transportatorilor rutieri irlandezi de a traversa Regatul Unit pentru a ajunge în
restul UE).
De-a lungul anilor, piețele energiei din UE și din Regatul Unit au devenit strâns legate ca urmare a interconexiunilor (cabluri
electrice și conducte de gaze) construite între ele. Deși Regatul Unit nu va mai beneficia de drepturile aferente pieței unice,
Acordul dintre UE și Regatul Unit va facilita fluxurile continue de energie – esențiale pentru funcționarea ambelor economii
– prin instituirea unor noi regimuri comerciale pentru interconexiuni. Acordul stabilește, de asemenea, un cadru ambițios
pentru cooperarea în domeniul energiei din surse regenerabile și pentru combaterea schimbărilor climatice (inclusiv o
dispoziție care ar declanșa suspendarea acordului dacă oricare dintre părți își încalcă angajamentul asumat în temeiul
Acordului de la Paris privind schimbările climatice). Un acord separat prevede, de asemenea, o cooperare extinsă în ceea ce
privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare.

Acordul stabilește noi modalități de gestionare în comun a peste 100 de stocuri de pește comune în apele UE și ale Regatului Unit. În temeiul acordului, navele de pescuit ale UE vor avea în continuare nivelul actual de acces la apele Regatului Unit
pentru o perioadă de tranziție de 5 ani și jumătate, cu o reducere treptată și echilibrată de-a lungul timpului a cotelor UE în
apele Regatului Unit. După aceea, UE și Regatul Unit vor organiza consultări anuale pentru a conveni asupra posibilităților de
pescuit în scopul gestionării durabile a resurselor halieutice și marine, menținând, în același timp, activitățile și mijloacele de
subzistență ale comunităților de pescari care depind de aceste ape și resurse.
Acordul prevede participarea continuă a Regatului Unit la programele de finanțare ale UE care au ca scop generarea de
beneficii reciproce în domeniul cercetării și inovării și al spațiului. Aceste programe sunt: Orizont Europa, Programul pentru
cercetare și formare al Euratom, instalația de testare a fuziunii ITER, Copernicus; Regatul Unit va avea și acces la serviciile
UE de supraveghere și urmărire spațială (SST).
Acordul conține o serie de măsuri de coordonare a sistemelor de securitate socială, menite să protejeze drepturile cetățenilor UE care se află temporar în Regatul Unit, lucrează sau se mută în Regatul Unit, precum și ale resortisanților Regatului
Unit care se află temporar în UE, lucrează sau se mută în UE după 1 ianuarie 2021. Sunt vizate o gamă largă de prestații,
inclusiv pensiile pentru limită de vârstă și de urmaș, prestațiile în natură în caz de boală (de exemplu, cardul european de
asigurări sociale de sănătate), prestațiile de prepensie, prestațiile de maternitate/paternitate legate de nașterea unui copil
sau pentru accidentele de muncă.

Un nou cadru pentru securitatea cetățenilor noștri
Asigurarea siguranței și securității cetățenilor UE și ai Regatului Unit împotriva unor amenințări comune și în continuă
evoluție, cum ar fi criminalitatea transfrontalieră și terorismul, rămâne o prioritate comună, chiar dacă Regatul Unit
a ales să părăsească UE și să devină o țară terță aflată în
afara zonei de cooperare Schengen, ceea ce îl exclude efectiv din spațiul de libertate, securitate și justiție al UE.

În acest context, UE și Regatul Unit au convenit, prin urmare,
să stabilească un nou cadru pentru asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală,
care va permite o cooperare strânsă între autoritățile polițienești și judiciare naționale, precum și schimbul rapid de
date vitale.

Cooperarea polițienească și judiciară strânsă și cuprinzătoare cu orice țară terță trebuie să fie însoțită de garanții solide și
durabile în ceea ce privește protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale persoanelor. Prin urmare,
în temeiul acordului, UE, statele sale membre și Regatul Unit se angajează să continue să protejeze și să aplice în context
național drepturile fundamentale, cum ar fi drepturile prevăzute în Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO). În cazul
în care Regatul Unit nu respectă acest angajament, UE va putea suspenda cooperarea în materie de asigurare a respectării
legii și cooperarea judiciară în materie penală. Acordul include, de asemenea, un angajament asumat de UE și Regatul Unit
de a menține standarde ridicate de protecție a datelor. Angajamentul va fi verificat prin decizii pe care fiecare parte le va lua
unilateral cu privire la caracterul adecvat al nivelului de protecție.
Un schimb de date și o analiză eficace și rapide sunt din ce în ce mai importante astăzi pentru asigurarea respectării legii
în lupta împotriva criminalității internaționale grave, a terorismului și a criminalității informatice. Cu toate acestea, Regatul
Unit nu va mai avea acces direct și în timp real la bazele de date sensibile ale UE care sprijină spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, întrucât acest acces este acordat numai statelor membre și țărilor asociate foarte îndeaproape
care acceptă toate obligațiile aferente. Acordul dintre UE și Regatul Unit include însă dispoziții ambițioase pentru a efectua
schimburi prompte, eficace, eficiente și reciproce de date privind pasagerii aerieni (cunoscute sub denumirea de registre cu
numele pasagerilor sau PNR), de informații privind cazierele judiciare, precum și de date ADN, date dactiloscopice și date
privind înmatricularea vehiculelor („datele Prüm”).
Acordul dintre UE și Regatul Unit va favoriza cooperarea eficace dintre Regatul Unit, Europol și Eurojust, în conformitate
cu normele pentru țările terțe stabilite în legislația UE. Acest lucru va contribui la asigurarea unor capacități solide de combatere a criminalității transfrontaliere grave.
Acordul dintre UE și Regatul Unit va permite o cooperare strânsă între autoritățile polițienești și judiciare din UE și din Regatul Unit, de exemplu prin sprijinirea predării rapide a infractorilor, prin evitarea unor proceduri îndelungate de extrădare
grație unor procese simplificate, a unor termene stricte, a unor garanții solide, a drepturilor procedurale și a controlului
judiciar. Acest nivel de cooperare nu are precedent pentru o țară terță care nu face parte din spațiul Schengen. În temeiul
acordului, Regatul Unit sau statele membre ale UE pot totuși să refuze predarea sau să solicite garanții suplimentare într-o
serie de cazuri specifice, și anume în privința propriilor resortisanți.
Acordul dintre UE și Regatul Unit cuprinde, de asemenea, dispoziții în materie de cooperare privind combaterea spălării
banilor și a finanțării terorismului.

Un nou cadru de guvernanță UE-Regatul Unit pentru o cooperare durabilă
Sprijinind noile parteneriate dintre UE și Regatul Unit în domeniul economic și al securității interne, Acordul dintre UE
și Regatul Unit cuprinde un capitol referitor la guvernanță
care oferă claritate în ceea ce privește gestionarea și asigu-

ra respectării dispozițiilor acordului. Acordul a fost conceput
astfel încât să fie flexibil și adaptabil la nevoile specifice care
pot apărea în diferite domenii.

Având în vedere domeniul de aplicare și complexitatea Acordului comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit, UE a
insistat asupra unui cadru unic de guvernanță pentru întregul acord. Aceasta este singura modalitate de a oferi securitate
juridică întreprinderilor, consumatorilor și cetățenilor, evitând în același timp birocrația suplimentară pe care ar fi generat-o
mai multe structuri paralele.
Consiliul de parteneriat va supraveghea punerea în aplicare a acordului. Compus din reprezentanți ai UE și ai Regatului
Unit, Consiliul de parteneriat se va întruni în diferite formațiuni, în funcție de chestiunea în cauză. Acesta va fi forumul în
cadrul căruia părțile vor discuta w problemă care ar putea apărea, având competența de a lua decizii obligatorii de comun
acord. În activitatea sa, Consiliul de parteneriat va fi asistat de comitete specializate și grupuri de lucru.
În cazul în care apare un dezacord și nu se poate găsi o soluție între UE și Regatul Unit, poate fi instituit un tribunal arbitral
independent care să soluționeze chestiunea printr-o hotărâre cu caracter obligatoriu. Acest mecanism orizontal de soluționare a litigiilor este valabil pentru majoritatea domeniilor acordului, inclusiv pentru condițiile de concurență echitabile și
sectorul pescăresc.
Acesta este însoțit de mecanisme credibile și solide de asigurare a respectării normelor și de salvgardare, printre care
posibilitatea de a suspenda angajamentele privind accesul pe piață, de exemplu prin reintroducerea tarifelor și/sau a cotelor
în sectorul afectat. În plus, fiecare parte va putea să recurgă la represalii încrucișate dacă cealaltă parte nu respectă o hotărâre a unui tribunal arbitral independent. De exemplu, o încălcare de către una dintre părți care privește un anumit sector
economic va permite celeilalte părți să recurgă la represalii, luând măsuri în alte sectoare economice. Totodată, orice încălcare substanțială a obligațiilor descrise ca „elemente esențiale” ale acordului (combaterea schimbărilor climatice, respectarea
valorilor democratice și a drepturilor fundamentale sau neproliferarea) poate declanșa suspendarea sau încetarea integrală
sau parțială a întregului Acord dintre UE și Regatul Unit.

Context
La 23 iunie 2016, Regatul Unit a organizat un referendum în cadrul căruia majoritatea cetățenilor săi au votat
să părăsească Uniunea Europeană (51,9 % au votat să
părăsească Uniunea Europeană și 48,1 % să rămână).
După trei ani de negocieri, UE și Regatul Unit au convenit
asupra unui Acord de retragere care stabilește condițiile
pentru ieșirea ordonată a Regatului Unit din Uniune și
oferă securitate juridică în domenii importante, inclusiv
protecția drepturilor cetățenilor, evitarea unei frontiere
strict controlate pe insula Irlanda și un acord financiar.
Acordul de retragere a intrat în vigoare la 1 februarie
2020, iar Regatul Unit a încetat să fie un membru
al UE. Cu toate acestea, Acordul de retragere a prevăzut
o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020, în
cursul căreia dreptul Uniunii continuă să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. UE și Regatul Unit au
folosit această perioadă de statu-quo pentru a negocia
un parteneriat pentru viitor.

Din partea UE, negocierile au fost conduse de Michel
Barnier, negociatorul-șef al Comisiei Europene, și de
Grupul operativ pentru relațiile cu Regatul Unit (UKTF),
pe baza unui mandat de negociere stabilit de Consiliu, cu
sprijinul Parlamentului European.
Pe parcursul negocierilor, Comisia Europeană a asigurat
un proces foarte transparent și incluziv, organizând reuniuni periodice cu cele 27 de state membre ale UE, cu
Parlamentul European și cu parlamentele naționale,
precum și cu organismele consultative ale UE, cu părțile
interesate și cu societatea civilă, și publicând toate documentele relevante pentru negocieri pe site-ul său web.
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