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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

• Temeiurile și obiectivele propunerii 

În temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat membru poate 

hotărî, în conformitate cu normele sale constituționale, să se retragă din Uniune și, în cazul în 

care decide să se retragă, notifică intenția sa Consiliului European.  

La data de 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a se 

retrage din Uniune și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.  

Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că în baza orientărilor 

Consiliului European, Uniunea negociază și încheie cu statul care dorește să se retragă un 

acord în care se stabilesc condițiile de retragere, ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații 

cu Uniunea. 

Se reamintește faptul că data intrării în vigoare a acordului de retragere ar trebui să fie cel mai 

târziu 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul 

Unit, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen, în conformitate cu articolul 50 

alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În cazul în care nu se ajunge la un 

acord, la 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Bruxelles-ului), toate tratatele Uniunii și Tratatul de 

instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice încetează să se aplice Regatului Unit. 

Regatul Unit va deveni o țară terță de la data retragerii. La aceeași dată, tratatele încetează să 

se aplice, de asemenea, țărilor și teritoriilor de peste mări care au relații speciale cu Regatul 

Unit
1
 și teritoriilor europene ale căror relații externe se află sub incidența responsabilității 

Regatului Unit, cărora li se aplică dispozițiile tratatelor în temeiul articolului 355 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. 

Consiliul European a adoptat orientări la data de 29 aprilie 2017. Prin prisma acestor orientări, 

în prezenta recomandare se propune autorizarea Comisiei de către Consiliu pentru a deschide 

negocieri în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit de stabilire a condițiilor de 

retragere a acestui stat din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice, desemnarea Comisiei drept negociator din partea Uniunii Europene și adresarea de 

directive de negociere Comisiei.  

Negocierile vor fi purtate în lumina orientărilor Consiliului European, în conformitate cu 

directivele de negociere, ținându-se seama și de Rezoluția Parlamentului European din 

5 aprilie 2017. Va exista o abordare etapizată a negocierilor, după cum se prevede în 

orientările Consiliului European. Directivele de negociere recomandate din anexă se referă la 

prima etapă a negocierilor, în care se va acorda prioritare aspectelor care, în acest stadiu, au 

fost identificate ca fiind strict necesare pentru a se asigura o retragere ordonată. Directivele de 

negociere pot fi modificate și completate, după caz, pe întreaga durată a negocierilor, în 

special pentru a reflecta orientările Consiliului European, pe măsură ce negocierile evoluează 

și pentru a acoperi etapele ulterioare ale acestui proces.  

Acordul privind viitorul relațiilor dintre Uniune și Regatul Unit poate fi finalizat și încheiat 

numai după ce Regatul Unit va deveni o țară terță. Cu toate acestea, articolul 50 din Tratatul 

                                                 
1 Enumerate în ultimele douăsprezece liniuțe din anexa II la Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene. 
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privind Uniunea Europeană impune obligația ca, în acordul care va stabili condițiile de 

retragere, să se țină seama de cadrul relațiilor viitoare cu Uniunea. În acest scop, de îndată ce 

Consiliul European hotărăște că s-au înregistrat progrese suficiente pentru a se trece la etapa 

următoare a negocierilor, ar trebui identificată o înțelegere de ansamblu cu Regatul Unit 

privind cadrul relațiilor viitoare în cursul celei de a doua etape a negocierilor în temeiul 

articolului 50. 

Stabilirea unor dispoziții tranzitorii în temeiul acordului de retragere, inclusiv a unor punți 

către un cadru previzibil pentru relațiile viitoare, prin prisma progreselor realizate, depinde de 

identificarea unei înțelegeri în legătură cu cadrul relațiilor viitoare dintre Uniune și Regatul 

Unit care vor fi stabilite în cea de a doua fază a negocierilor. Prin urmare, chestiunile care ar 

putea fi incluse în astfel de dispoziții tranzitorii nu fac obiectul prezentelor directive de 

negociere recomandate și vor fi identificate într-o etapă ulterioară. Această abordare va 

permite o alocare eficientă a timpului limitat prevăzut la articolul 50 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană pentru încheierea acordului. 

În conformitate cu orientările Consiliului European, următoarele principii de bază se vor 

aplica în egală măsură negocierilor privind o retragere ordonată, oricăror discuții preliminare 

și pregătitoare privind cadrul unei viitoare relații și oricăror forme de înțelegeri tranzitorii: 

– acordul va trebui să se bazeze pe un echilibru între drepturi și obligații și să asigure 

condiții echitabile; 

– păstrarea integrității pieței unice exclude participarea bazată pe o abordare sectorială; 

– un stat care nu este membru al Uniunii, care nu are aceleași obligații ca un membru, 

nu poate avea aceleași drepturi și nu se poate bucura de aceleași beneficii ca un 

membru; 

– participarea la piața unică presupune acceptarea tuturor celor patru libertăți; 

– negocierile cu Regatul Unit se vor desfășura sub forma unui pachet unic. În 

conformitate cu principiul conform căruia nimic nu este stabilit până când nu se 

convine asupra tuturor aspectelor, nu pot exista înțelegeri separate asupra unor 

chestiuni individuale. Uniunea va aborda negocierile de pe o poziție unită, exclusiv 

prin canalele prevăzute în orientările Consiliului European și în directivele de 

negociere; nu vor exista negocieri separate între statele membre, la nivel individual, 

și Regatul Unit privind aspecte legate de retragere; 

– acordul va trebui să respecte autonomia Uniunii în ceea ce privește procesul său 

decizional, precum și rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

• Coerența cu alte domenii de politică ale Uniunii 

Negocierile care se vor derula și acordul care se va încheia în temeiul articolului 50 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană vor respecta pe deplin dispozițiile tratatelor și vor 

menține integritatea și autonomia ordinii juridice a Uniunii. Acestea vor promova valorile, 

obiectivele și interesele Uniunii și vor asigura coerența, eficacitatea și continuitatea politicilor 

și a acțiunilor sale.  

• Drepturile fundamentale 

În conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște 

drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor. Mai mult, drepturile 

fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 



 

RO 4   RO 

omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune 

statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii. 

Aceste drepturi, libertăți și principii vor continua să fie menținute și protejate pe deplin în 

Uniune, atât în procesul de negociere cu Regatul Unit, în temeiul articolului 50 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, cât și după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. 

2. TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA 

• Temei juridic 

Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană. În consecință, 

articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană constituie temeiul juridic pentru 

negocierea și încheierea unui acord de retragere. Se reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, 

articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană se aplică și Comunității Europene a 

Energiei Atomice. 

În conformitate cu articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, la care se face trimitere în articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

Comisia prezintă recomandări Consiliului, care adoptă o decizie de autorizare a deschiderii 

negocierilor și desemnează negociatorul Uniunii. 

• Proporționalitate 

Prezenta recomandare propune Consiliului să autorizeze deschiderea negocierilor și să 

desemneze negociatorul, astfel cum se prevede la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, coroborat cu articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene. Obiectivul negocierilor care se vor derula în temeiul articolului 50 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană va fi de a asigura retragerea ordonată a Regatului Unit din 

Uniune. Întrucât un acord privind o viitoare relație între Uniune și Regatul Unit nu poate fi 

încheiat decât atunci când Regatul Unit devine o țară terță, negocierile nu vor aborda aspecte 

privind cadrul viitoarelor relații dintre Uniune și Regatul Unit, cu excepția faptului că se va 

ține seama de acest cadru pe parcursul negocierilor.  

• Alegerea instrumentului 

În conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, trebuie negociat un 

acord cu Regatul Unit de stabilire a condițiilor privind retragerea acestui stat din Uniunea 

Europeană. Articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

prevede faptul că este de competența Comisiei să prezinte recomandări Consiliului, care 

adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierilor și desemnează negociatorul Uniunii. O 

decizie a Consiliului este instrumentul adecvat pentru autorizarea Comisiei de către Consiliu 

în această privință. 

3. IMPLICAȚIILE BUGETARE 

Nu se preconizează ca prezenta recomandare, care propune Consiliului să desemneze 

negociatorul Uniunii și să autorizeze Comisia să deschidă negocieri cu Regatul Unit, să aibă 

implicații bugetare imediate în ceea ce privește procesul de negociere. Implicațiile bugetare 

ale acordului care va rezulta din negocierile menționate anterior, în temeiul articolului 50 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, vor fi incluse în propunerile privind semnarea și 

încheierea acordului de retragere.  
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4. ELEMENTE DIVERSE 

• Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii 

La articolul 1 din recomandarea de decizie a Consiliului, Consiliul autorizează deschiderea de 

negocieri și desemnează Comisia drept negociator din partea Uniunii pentru acordul cu 

Regatul Unit de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniune și din Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice. 

La articolul 2 din recomandarea de decizie a Consiliului, Consiliul stabilește că negocierile se 

desfășoară în lumina orientărilor adoptate de Consiliul European și a directivelor de negociere 

care figurează în anexă. 

Anexa la decizia Consiliului recomandată stabilește directivele de negociere pentru 

următoarele chestiuni: 

– drepturile cetățenilor; 

– un acord financiar unic referitor la bugetul Uniunii și la încetarea statutului de 

membru pe care Regatul Unit îl are în instituțiile sau organele instituite prin tratate, 

precum și cu privire la participarea Regatului Unit la facilități și fonduri specifice 

legate de politicile Uniunii; 

– dispoziții privind mărfurile introduse pe piață și proceduri în curs de desfășurare 

bazate pe dreptul Uniunii; 

– dispoziții privind alte aspecte administrative privind funcționarea Uniunii; 

– guvernanța acordului. 

• Publicarea deciziei și a directivelor de negociere care figurează în anexă 

Comisia propune Consiliului să publice decizia de autorizare a deschiderii de negocieri în 

vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire 

a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană și de desemnare a Comisiei 

drept negociator din partea Uniunii, precum și directivele de negociere care figurează în 

anexă. 
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Recomandare de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

de autorizare a Comisiei să deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord cu 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a 

acestui stat din Uniunea Europeană  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere tratatele și în special articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

coroborat cu articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere orientările Consiliului European din 29 aprilie 2017, 

având în vedere recomandarea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a notificat 

Consiliului European intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană. 

(2) La 29 aprilie 2017, Consiliul Uniunii Europene a adoptat orientări care definesc cadrul 

negocierilor ce se vor derula în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană și stabilesc principiile generale de care Uniunea va ține seama pe toată 

durata negocierilor. 

(3) În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea ar trebui să negocieze și să încheie 

un acord cu Regatul Unit care să stabilească condițiile de retragere a acestui stat, 

ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea (denumit în continuare 

„acordul de retragere”). 

(4) Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului 

de retragere sau, în cazul în care nu se va ajunge la un acord, în termen de doi ani de la 

notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, 

hotărăște în unanimitate să proroge acest termen.  

(5) Negocierile ar trebui, prin urmare, să se deschidă imediat în vederea încheierii unui 

acord de retragere. 

(6) La data de 5 aprilie 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție, în care și-a 

exprimat poziția privind negocierile de retragere. 

(7) Comisia ar trebui să fie autorizată să deschidă negocieri în vederea încheierii unui 

acord de retragere și ar trebui să fie desemnată drept negociator din partea Uniunii. 

(8) În conformitate cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 

Energiei Atomice, articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană se aplică 

Comunității Europene a Energiei Atomice,  
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1  

Comisia este autorizată să deschidă negocieri, în numele Uniunii, în vederea încheierii unui 

acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de 

retragere a acestui stat din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice, ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea și este desemnată drept 

negociator din partea Uniunii. 

Articolul 2  

Negocierile se desfășoară în lumina orientărilor adoptate de Consiliul European și în 

conformitate cu directivele de negociere prevăzute în anexă. 

Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 
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