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ANEXA 1 

 

PROPUNERI LEGISLATIVE  

ÎN SCOPUL PREGĂTIRII PENTRU BREXIT 
(Situația la 13 noiembrie 2018) 

 

 

GROW   

Piața internă – 

omologarea de 

tip 

Propunerea COM (2018) 397 final, 

adoptată la 4.6.2018. Propunerea le va 

permite producătorilor care dețin 

omologări de tip eliberate de autoritatea 

de omologare de tip din Regatul Unit să 

solicite aceleași omologări de tip 

autorităților de omologare din UE27. 

 

 

 Mandat pentru începerea trilogurilor, adoptat 

de Consiliu în octombrie 2018 

 

 

Mandatul de începere a trilogurilor urmează 

să fie adoptat de Parlament în cadrul perioadei 

de sesiune 12-15 noiembrie 2018  

 

 

 

   

Domeniul de 

politică 
Modificări legislative propuse Situația actuală  

AGRI-TRADE   

Contingente 

tarifare 

Propunerea COM (2018) 312 final, 

adoptată la 22.5.2018  

Regulamentul ar permite repartizarea 

contingentelor tarifare între UE27 și 

Regatul Unit în lipsa unui acord cu 

membrii Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC) cu privire la anumite 

contingente tarifare. Propunerea este 

însoțită de o propunere de decizie a 

Consiliului prin care Comisia este 

autorizată să negocieze în cadrul OMC 

noi contingente tarifare în temeiul 

articolului XXVIII din Acordul General 

pentru Tarife și Comerț (GATT). 

Nici Parlamentul, nici Consiliul nu au 

adoptat încă niciun mandat 

FISMA   

Servicii bancare 

– relocarea 

agenției 

Propunerea COM (2017) 734 final, 
adoptată la 29.11.2017  

Propunerea confirmă mutarea sediului 

Autorității Bancare Europene de la 

Londra la Paris. 

Adoptată la 9 noiembrie 2018 
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MOVE   

Rețele 

transeuropene 

Propunerea COM (2018) 568 final, 

adoptată la 1.8.2018. Propunerea prevede 

o nouă rută maritimă care va face 

legătura între Irlanda și partea 

continentală a coridorului Marea 

Nordului - Marea Mediterană. 

Nici Parlamentul, nici Consiliul nu au 

adoptat încă niciun mandat  

 

Transportul 

maritim 

– inspecția 

navelor 

Propunerea COM (2018) 567 final, 

adoptată la 1.8.2018. 
Propunerea se referă la transferul 

statutului de stat membru „inițiator” de la 

Regatul Unit către un stat membru al 

UE27 pentru facilitarea evaluărilor 

periodice ale organizațiilor recunoscute 

efectuate în conformitate cu articolul 8 

din Regulamentul (CE) nr. 391/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nici Parlamentul, nici Consiliul nu au 

adoptat încă niciun mandat  

 

 

SANTE 

 

 

  

Medicamente 

– relocarea agenției 

Propunerea COM (2017) 735 final, 

adoptată la 29.11.2017 Propunerea 

confirmă mutarea sediului Agenției 

Europene pentru Medicamente de la 

Londra la Amsterdam. 

Adoptată la 9 noiembrie 2018 

 

 ENER   

Obiective privind 

eficiența energetică 

Propunerea COM (2018) 744 final, 
adoptată la 13.11.2018 Propunerea 

modifică Directiva 2012/27/UE privind 

eficiența energetică [COM (2016) 761] și 

Propunerea de regulament privind 

guvernanța uniunii energetice [ COM 

(2016) 759 final/2].  

 

 

HOME   

Vizele Propunerea COM (2018) 745 final, 

adoptată la 13.11.2018. Propunerea 

modifică Regulamentul (CE) 

nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor 

terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină 

viză pentru trecerea frontierelor externe 

și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 

sunt exonerați de această obligație.  

 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
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ANEXA 2  

 

LISTA MĂSURILOR DE PREGĂTIRE PLANIFICATE  

(în afară de propunerile legislative enumerate în anexa 1) 

Domeniul de 

politică 

 

Tipul de act 

 

Acțiunea Comisiei 

 

AGRI 

Contingente tarifare  Act de punere în 

aplicare 

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de repartizare a 

contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii  

 

Contingente tarifare Act de punere în 

aplicare 

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a 

cantităților pentru fiecare contingent tarifar gestionat după 

principiul „primul venit, primul servit” 

Contingente tarifare Act de punere în 

aplicare 

Act de punere în aplicare al Comisiei de modificare a cantităților 

pentru fiecare contingent tarifar gestionat prin licențe și de 

instituire a unor norme tranzitorii 

Program de opțiuni 

specifice pentru 

zonele îndepărtate și 

insulare (POSEI) 

 

Act de punere în 

aplicare 

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a 

anexelor II-VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 180/2014 pentru a reflecta fluxurile comerciale dintre regiunile 

ultraperiferice ale UE și Regatul Unit 

 

CLIMA 

Gaze fluorurate cu 

efect de seră 

Act de punere în 

aplicare 

Decizie de punere în aplicare a Comisiei de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 pentru a 

împărți (între UE27 și Regatul Unit) raportarea vânzărilor de gaze 

fluorurate cu efect de seră 

Sistemul de 

comercializare a 

certificatelor de 

emisii 

Act delegat Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 389/2013 în ceea ce privește marcarea certificatelor 

britanice  

 

Schema de 

comercializare a 

certificatelor de 

emisii - aviație  

Act autonom al 

Comisiei 

Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 748/2009 pentru a reatribui rolul statului membru de 

administrare, în cazul în care acest rol este deținut în prezent de 

Regatul Unit 

STATISTICI 

Statistici privind 

balanța de plăți 

 

Act delegat Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 184/2005 pentru actualizarea componenței datelor 

agregate la nivelul UE  

Statisticile în materie 

de turism 

Act delegat Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 692/2011 în ceea ce privește raportarea și prezentarea 

statisticilor în materie de turism 
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GROW 

Politica comercială 

comună 

Decizie a 

Consiliului  

Propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de stabilire a poziției 

care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

Comitetului pentru achiziții publice referitor la aderarea Regatului 

Unit la Acordul privind achizițiile publice  

Galileo Act de punere în 

aplicare 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei de modificare a Deciziei 

2016/413 privind transferul stațiilor terestre situate în prezent în 

Insulele Falkland și insula Ascension 

RESEARCH  

Consorțiul pentru o 

infrastructură 

europeană de 

cercetare   

Act de punere în 

aplicare 

Deciziile de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a 

deciziilor de instituire a consorțiilor pentru o infrastructură 

europeană de cercetare (ERIC) pentru transferul sediului aflat în 

prezent în Regatul Unit 

 

SANTE 

Medicamente de uz 

uman 

Acte de punere în 

aplicare 

Decizii de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a 

autorizațiilor de introducere pe piață a medicamentelor în vederea 

actualizării autorizației de introducere pe piață, în cazul în care 

funcțiile exercitate în prezent în Regatul Unit trebuie exercitate în 

UE 

 

Medicamente de uz 

veterinar 

Acte de punere în 

aplicare 

Decizii de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a 

autorizațiilor de comercializare a medicamentelor de uz veterinar 

în vederea actualizării autorizației de introducere pe piață, în cazul 

în care funcțiile exercitate în prezent în Regatul Unit trebuie 

exercitate în UE 

 

Organisme 

modificate genetic  

Acte de punere în 

aplicare  

Decizii de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a 

autorizațiilor de introducere pe piață a produselor alimentare și 

furajelor modificate genetic, în cazul în care titularul autorizației 

este stabilit în prezent în Regatul Unit 

 

Produse biocide Act delegat Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1062/2014 al Comisiei pentru a reatribui rolul autorității 

competente responsabile de evaluare, în cazul în care acest rol îi 

revine în prezent Regatului Unit 

Produse de protecție 

a plantelor 

Act de punere în 

aplicare 

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al 

Comisiei pentru a reatribui rolul de stat membru raportor, în cazul 

în care acest rol îi revine în prezent Regatului Unit 

Aditivi pentru hrana 

animalelor 

 

Acte de punere în 

aplicare 

Regulamente de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a 

autorizațiilor de introducere pe piață a aditivilor furajeri, în cazul 

în care titularul autorizației este stabilit în prezent în Regatul Unit 
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ANEXA 3 

LISTA AVIZELOR COMISIEI CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE 

 

Avizele privind pregătirea Brexitului publicate de serviciile Comisiei, pe teme1 

(începând cu 13 noiembrie 2018) 

 

 

Tema 

MĂRFURI 

1 Produse industriale 

2 Produse farmaceutice (de uz uman/veterinar) 

3 Întrebări și răspunsuri privind produsele farmaceutice 

4 Produse de protecție a plantelor 

5 Produsele de protecție a plantelor și reziduurile de pesticide – întrebări și răspunsuri 

6 Produse biocide 

7 Întrebări și răspunsuri privind produsele biocide  
 8 Autovehicule 

9 
Vehicule agricole și forestiere, vehicule cu două sau trei roți și cvadricicluri, echipamente 

mobile fără destinație rutieră 

10 Produsele chimice industriale (REACH) (publicate de ECHA) 

11   Detergenți 

12   Îngrășăminte 

13   Articole pirotehnice 

14   Explozivi de uz civil 

15   Eticheta ecologică 

16   Deșeuri  

ALIMENTE, HRANĂ PENTRU ANIMALE, PLANTE, PRODUSE VETERINARE 

17 Producția de alimente și producția ecologică 

18 Hrană pentru animale 

19 Organisme modificate genetic 

20 Ape minerale naturale 

21 Material vegetal de reproducere 

22 Creșterea animalelor/zootehnie 

23 Sănătatea animalelor 

24 Sănătatea plantelor 

TAXE VAMALE ȘI IMPOZITE INDIRECTE, LICENȚE DE IMPORT/EXPORT 

25 TVA, accize, vamă 

26 Reguli de origine 

27 TVA 

28 Licențe de import și export 

29 Specimene de specii pe cale de dispariție (CITES)  

30 Importul de lemn 

31 Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale 

SERVICII FINANCIARE 

32 Audituri statutare 

33 Agenții de rating 

34 Gestionarea activelor 

                                                           
1
  Avizele se publică pe următoarea pagină de internet: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-

preparedness/preparedness-notices_ro 
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35 Servicii post-tranzacționare 

36 Servicii de investiții 

37 Servicii bancare și de plată 

38 (Re)asigurări 

39 Instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
JUSTIȚIE CIVILĂ, DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, PROTECȚIA 

CONSUMATORILOR, PROTECȚIA DATELOR 

40 Protecția datelor cu caracter personal 

41 Dreptul societăților comerciale 

42 Dreptul internațional privat 

43 Protecția consumatorilor și drepturile pasagerilor 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

44 Mărci, desene și modele industriale comunitare 

45 Soiuri de plante 

46 Drepturi de autor 

47 Certificate suplimentare de protecție 

CALIFICĂRI PROFESIONALE 

48 Calificări profesionale 

49 Calificările personalului din abatoare 

50 Calificările transportatorilor de animale 

51 Calificările navigatorilor 

TRANSPORT 

52 Transportul aerian (accesul) 

53 Siguranța aviației 

54 Securitatea aeronautică și maritimă 

55 Transportul rutier 

56 Transportul maritim (accesul și siguranța) 

57 Transportul feroviar 

58 Transportul pe căi navigabile interioare 

SECTORUL DIGITAL  

59 Numele de domenii Top-level „.eu” 

60 Comerțul electronic (serviciile societății informaționale) 

61 Telecomunicații 

62 Servicii mass-media audiovizuale 

63 eIDAS/servicii de încredere 

64 Securitatea rețelelor 

65 Geoblocarea 

ENERGIE 

66 Aspectele legate de EURATOM 

67 Piața energiei electrice și a gazelor 

68 Garanții de origine 

ALTELE 

69 Substanțe de origine umană 

70 Trialuri clinice 

71 Achiziții publice 

72 Sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS) 

73 Reciclarea navelor 

74 Inițiativa cetățenească europeană 

75 Acquis-ul în domeniul pescuitului 

76 Comitetele europene de întreprindere 

77 Securitatea industrială (IUEC) 

78 Călătoria între Uniunea Europeană și Regatul Unit 
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ANEXA 4 

ACȚIUNI DE CONTINGENȚĂ ALE COMISIEI  

 

ACȚIUNI 

 Comisia consideră că perioadele de ședere legală a cetățenilor Regatului Unit 

într-un stat membru al UE27 înainte de data retragerii ar trebui considerate 

perioade de ședere legală într-un stat membru al Uniunii Europene, în 

conformitate cu Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor 

terțe care sunt rezidenți pe termen lung. 

 

 Comisia sprijină statele membre în coordonarea acțiunilor lor în domeniile în 

care acestea sunt competente, pentru a asigura o abordare coerentă a protecției 

drepturilor cetățenilor. Având în vedere amploarea provocărilor administrative 

cu care se vor confrunta autoritățile naționale și locale și pentru a se evita 

întârzierile administrative, se recomandă ca statele membre să accepte ca 

cererile de permise de ședere să fie depuse înainte de data retragerii Regatului 

Unit. 

 

 În ceea ce privește instrumentele financiare derivate compensate, se pare că, 

în lipsa unui acord, ar putea exista riscuri pentru stabilitatea financiară, care ar 

decurge dintr-o închidere dezordonată a pozițiilor membrilor compensatori din 

UE în contrapărțile centrale din Regatul Unit. Ar putea exista, de asemenea, 

riscuri în ceea ce privește anumite servicii furnizate operatorilor din Uniune de 

către depozitarii centrali de titluri de valoare din Regatul Unit, care nu pot fi 

înlocuiți pe termen scurt. În aceste domenii, sistemele de echivalență existente 

oferă instrumente adecvate, care pot fi implementate rapid. Perioada rămasă 

până la 30 martie 2019 ar trebui utilizată în acest sens. În cazul în care va trebui 

să acționeze, Comisia va face acest lucru numai în măsura în care este necesar 

pentru a aborda riscurile legate de stabilitatea financiară în contextul unei 

retrageri fără acord, în condiții stricte și cu o durată limitată. În cazul în care nu 

se ajunge la un acord, Comisia va adopta decizii de echivalare temporare, care 

vor trebui să respecte anumite condiții, pentru a se asigura că nici serviciile de 

compensare centrală, nici cele oferite de depozitari nu sunt perturbate. 

 

 În ceea ce privește drepturile de trafic, Comisia va propune măsuri pentru a 

se asigura că transportatorilor aerieni din Regatul Unit li se permite să zboare 

pe teritoriul Uniunii Europene, să facă escale tehnice (de exemplu, pentru 

realimentare, fără îmbarcarea/debarcarea pasagerilor), precum și să aterizeze pe 

teritoriul Uniunii Europene și să efectueze zboruri retur către Regatul Unit. 

Aceste măsuri se aplică cu condiția ca Regatul Unit să aplice măsuri 

echivalente transportatorilor aerieni din Uniunea Europeană. 

 

 În ceea ce privește siguranța aviației, pentru anumite produse („certificate de 

tip”) și societăți aeronautice („aprobări pentru organizații”), Autoritatea 

Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) va putea emite certificate numai 
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după ce Regatul Unit va deveni o țară terță. Comisia va propune măsuri care să 

asigure menținerea valabilității acestor certificate pentru o perioadă 

limitată de timp. Aceste măsuri vor fi supuse condiției ca Regatul Unit să 

aplice măsuri similare. În mod similar, Comisia va propune măsuri care să 

asigure faptul că piesele și echipamentele introduse pe piața Uniunii înainte de 

data retragerii pe baza unui certificat emis de o persoană juridică sau fizică 

certificată de autoritatea aeronautică civilă din Regatul Unit pot fi utilizate în 

continuare în anumite circumstanțe. Comisia a invitat AESA să înceapă 

prelucrarea anumitor cereri depuse de entități din Regatul Unit în vederea 

pregătirii retragerii Regatului Unit. 

 

 Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că pasagerii și bagajele lor de mână 

care zboară din Regatul Unit și care tranzitează aeroporturi din UE27 sunt 

scutiți în continuare de o a doua verificare de securitate, prin aplicarea sistem de 

control de securitate unic. 

 

 Comisia invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru ca la 

30 martie 2019 să fie în măsură să aplice Codul vamal al Uniunii și normele 

relevante privind impozitarea indirectă în cazul unui scenariu „fără acord” („no 

deal”), pentru toate importurile din Regatul Unit și exporturile către 

Regatul Unit. Autoritățile vamale pot emite autorizații pentru utilizarea 

măsurilor de facilitare prevăzute în Codul vamal al Uniunii, atunci când 

operatorii economici le solicită și sub rezerva îndeplinirii cerințelor relevante. 

Asigurarea unor condiții de concurență echitabile și a unor fluxuri comerciale 

fără discontinuități va fi deosebit de dificilă în zonele care înregistrează cel mai 

intens trafic de bunuri cu Regatul Unit. Comisia colaborează cu statele membre 

pentru a contribui la găsirea unor soluții cu respectarea deplină a cadrului juridic 

actual. 

 

 Pe baza legislației UE în domeniul veterinar, în cazul în care acest lucru este se 

justifică și dacă sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile, Comisia va introduce 

rapid Regatul Unit pe listă, astfel încât animalele vii și produsele de origine 

animală din Regatul Unit să poată fi introduse în Uniunea Europeană.  

 

 Comisia va modifica valorile de referință ale societăților din Regatul Unit 

folosite ca bază pentru alocarea sau cotele anuale de gaze fluorurate cu efect de 

seră ale acestora pentru 2019 pe baza activităților lor declarate în UE27, 

excluzând astfel cotele bazate pe activitățile lor interne declarate în Regatul 

Unit. 
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ANEXA 5 

TERMENELE MINIME PENTRU ADOPTAREA ACTELOR JURIDICE DE NIVEL 

SECUNDAR 

Acte de punere în aplicare 

Procedura normală: aproximativ o lună 

Etapa 1: prezentarea unui 

proiect de act comitetului 

relevant și vot – proiect 

transmis cu cel puțin 14 zile 

înainte de vot (numai în cazuri 

de extremă urgență, în mai 

puțin de 5 zile) 

Etapa 2: adoptarea de către 

Comisie 

Etapa 3: până la 30 martie 2019, 

publicarea în Jurnalul Oficial și 

intrarea în vigoare 

Procedura de urgență (dacă este prevăzută în actul de bază): minimum absolut 2 zile 

Etapa 1: adoptarea de către 

Comisie (fără a fi necesare 

consultarea prealabilă și votul 

în cadrul comitetului 

competent) 

Etapa 2: până la 30 martie 

2019, publicarea în 

Jurnalul Oficial și intrarea 

în vigoare 

Etapa 3: se abrogă în urma votului 

negativ ex post al unui comitet 

 

Acte delegate 

Procedura normală: aproximativ 3 luni 

Etapa 1: consultarea 

experților din statele 

membre cu privire la 

proiectul de act, termen de 

23 săptămâni, poate fi redus 

în cazuri justificate în mod 

corespunzător 

Etapa 2: 

adoptarea 

de către 

Comisie 

Etapa 3: controlul 

exercitat de 

Parlamentul 

European și de 

Consiliu, care are 

loc, în mod 

normal, în termen 

de 2 luni, poate fi 

mult mai scurt în 

practică dacă nu 

există obiecții 

anticipate, dar 

poate fi și 

prelungit 

Etapa 4: până la 30 martie 2019, 

publicarea în Jurnalul Oficial și 

intrarea în vigoare  

Procedura de urgență (dacă este prevăzută în actul de bază): minimum absolut de 3 zile 

Etapa 1: consultarea 

experților din statele 

membre cu privire la 

proiectul de act 

Etapa 2: 

adoptarea 

de către 

Comisie  

Etapa 3: până la 

30 martie 2019, 

publicarea în 

Jurnalul Oficial și 

intrarea în vigoare  

Etapa 4: proiectul poate fi 

contestat de Parlament și de 

Consiliu ex post 
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Procedura de reglementare cu control 

Procedura normală: aproximativ 4 luni 

Etapa 1: prezentarea 

unui proiect de act 

comitetului și vot – 

proiect transmis cu cel 

puțin 14 zile înainte 

de vot (numai în 

cazuri de extremă 

urgență, în mai puțin 

de 5 zile) 

 

Etapa 2: controlul 

exercitat de 

Parlamentul 

European și de 

Consiliu, care are 

loc în termen de 

3 luni, poate fi mult 

mai scurt în practică 

dacă nu există 

obiecții anticipate 

Etapa 3: adoptarea de 

către Comisie 

Etapa 4: până la 30 martie 

2019, publicarea în 

Jurnalul Oficial și intrarea 

în vigoare 

Procedura de urgență (dacă este prevăzută în actul de bază): minimum absolut de 3 zile 

Etapa 1: prezentarea 

unui proiect de act 

comitetului și vot  

Etapa 2: adoptarea 

de către Comisie 

Etapa 3: până la 

30 martie 2019, 

publicarea în Jurnalul 

Oficial și intrarea în 

vigoare 

Etapa 4: proiectul poate fi 

contestat de Parlament și 

de Consiliu ex post 
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ANEXA 6 

 

LISTA SEMINARELOR PRIVIND PREGĂTIREA SECTORIALĂ LA CARE 

PARTICIPĂ STATELE MEMBRE ALE UE27 

 

 
Data Tema 

 

15 noiembrie 

 Servicii financiare 

 

22 noiembrie 

 Transport aerian 
 

   Alte moduri de transport (rutier, feroviar, maritim, pe căi navigabile 
interioare) 

 

 

27 noiembrie 

 Cetățenii, coordonarea securității sociale și controalele la frontieră 

 Calificări profesionale, proprietatea intelectuală, justiția civilă, dreptul 

societăților comerciale, protecția consumatorilor; protecția datelor cu 

caracter personal 
29/11 – 06/12 
(data exactă 
urmează a fi 
confirmată) 

 Reuniunea coordonatorilor de pregătire pentru Brexit 

 

 

6 decembrie 

 Cerințe sanitare și fitosanitare 

 Regimuri vamale și licențe de import/export 
 Impozitare indirectă/impozitare directă 

 

 

12 decembrie 

 
 Pescuit, climă, mediu 

 Produse industriale (inclusiv produse farmaceutice); trialuri clinice; 
substanțe de origine umană 

 

 

20 decembrie 

 Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală; acorduri 
internaționale 

 bugetul Uniunii; alte aspecte (sectorul digital și 
telecomunicațiile, achiziții publice, protecție consulară, energie 

etc.) 

 


	Avizele privind pregătirea Brexitului publicate de serviciile Comisiei, pe teme

