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Bruxelles, 13 aprilie 2018

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL INIȚIATIVEI
CETĂȚENEȘTI EUROPENE

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1, întreaga
legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând
cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2.
Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”3.
Pregătirea pentru retragere nu este o chestiune care prezintă interes doar pentru UE și
pentru autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Organizatorilor inițiativelor cetățenești în curs, precum și celor care intenționează să
lanseze o inițiativă cetățenească înainte de data retragerii li se amintesc consecințele
juridice care vor trebui luate în considerare atunci când Regatul Unit va deveni o țară
terță.
Normele cuprinse în proiectul de acord de retragere cu privire la măsurile tranzitorii,
convenite la nivel de negociatori între UE și Regatul Unit și publicate la 19 martie 2018,
exclud aplicabilitatea în Regatul Unit a legislației UE cu privire la inițiativa cetățenească
europeană în perioada de tranziție.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-unitedkingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomicenergy-community-0_en)
Astfel, începând cu data retragerii, normele UE cu privire la inițiativa cetățenească
europeană și, în special, articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană
și Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească („Regulamentul ICE”)4 nu se mai aplică
Regatului Unit.
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Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.
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În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
European, de comun acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se
aplice de la o dată ulterioară.
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O țară terță este o țară care nu este membră a UE.
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Acest fapt va avea, în special, următoarele consecințe pentru organizarea inițiativelor în
curs la data retragerii:
1.

ORGANIZATORII
Începând cu data retragerii, cetățenii Regatului Unit nu mai pot fi organizatori ai
inițiativelor cetățenești în temeiul Regulamentului ICE care sunt în curs la data
retragerii sau care au fost lansate la data retragerii sau ulterior.
În cazul în care printre cei șapte organizatori înregistrați ai inițiativei sunt cetățeni
sau rezidenți ai Regatul Unit, aceștia trebuie înlocuiți cu alte persoane începând cu
data retragerii, astfel încât comitetul să îndeplinească condițiile prevăzute la
articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul ICE.

2.

SEMNATARII
Începând cu data retragerii, declarațiile de susținere prezentate pe formularul
destinat Regatului Unit nu vor mai fi luate în considerare de Comisie, cu excepția
cazului în care au fost verificate și certificate în conformitate cu articolul 8
alineatul (1) din Regulamentul ICE înainte de data retragerii. Acest lucru este
valabil pentru declarațiile de susținere depuse atât de cetățenii Regatului Unit care
își au reședința în Regatul Unit, cât și de cetățenii UE-27 care locuiesc în Regatul
Unit.
Declarațiile de susținere depuse de cetățenii Regatului Unit cu reședința în statele
membre care acceptă declarațiile de susținere din partea propriilor rezidenți5 vor fi
luate în considerare numai dacă sunt colectate înainte de data retragerii. Verificarea
și certificarea în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul ICE pot
avea loc înainte sau după data retragerii.

3.

SISTEMELE DE COLECTARE ONLINE
Începând cu data retragerii, orice sistem de colectare online certificat de către
autoritățile Regatului Unit în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul ICE nu
mai poate fi utilizat.

Site-ul
web
dedicat
al
Comisiei
(http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/welcome?lg=ro) oferă informații generale privind inițiativa cetățenească
europeană. Acest site web va fi actualizat cu noi informații dacă va fi necesar.
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Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Croația, Italia, Cipru, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și
Suedia.
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