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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu
(XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Spojeného kráľovstva z 29. marca 2017 pre Európsku radu 
o jeho úmysle vystúpiť z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu podľa článku 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 106a Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (XT 21105/3/2018),

– so zreteľom na návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu1,

– so zreteľom na politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi 
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom2,

– so zreteľom na rozhodnutia Európskej rady (EÚ) 2019/476 z 22. marca 20193, (EÚ) 
2019/584 z 11. apríla 20194 a (EÚ) 2019/1810 z 29. októbra 20195 prijaté po dohode so 
Spojeným kráľovstvom, ktorými sa predĺžilo obdobie podľa článku 50 ods. 3 ZEÚ do 
12. apríla 2019, do 31. októbra 2019 a do 31. januára 2020,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným 
kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie6, 
z 3. októbra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom7, z 13. decembra 2017 
o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom8, zo 14. marca 2018 o rámci budúcich 
vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva9 a z 18. septembra 2019 o súčasnom stave postupu 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie10,

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 50 

1 Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 178.
3 Ú. v EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2019, s. 1.
5 Ú. v EÚ L 278 I, 30.10.2019, s. 1.
6 Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 24.
7 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
8 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 32.
9 Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
10 Prijaté texty, P9_TA(2019)0016.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2019:080I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A101%3ATOC
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ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (C9-0148/2019),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 88 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na listy Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre medzinárodný obchod, 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru 
pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru 
pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru 
pre petície,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A9-0004/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením návrhu dohody o vystúpení;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Európskej rade, Rade, Komisii, 
národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Proces vystúpenia

Výsledkom referenda konaného 23. júna 2016 v Spojenom kráľovstve o tom, či by krajina 
mala zostať členom EÚ alebo vystúpiť z EÚ, bolo, že sa väčšina (51,9 %) vyslovila za odchod 
z EÚ.

Vláda Spojeného kráľovstva oznámila 29. marca 2017 svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie 
v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“).

Európsky parlament 5. apríla 2017 prijal uznesenie o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom 
v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie11 v ktorom stanovuje 
svoju pozíciu pre usmernenia Európskej rady podľa článku 50 ods. 2 ZEÚ. Toto uznesenie je 
tiež základom pre posúdenie procesu rokovaní Parlamentom a všetkých dohôd medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom. V tomto uznesení Parlament vymedzil svoju pozíciu ku všetkým 
zásadným otázkam týkajúcim sa vystúpenia Spojeného kráľovstva: k všeobecným zásadám 
rokovaní, medzi ktoré patrí potreba zabezpečiť riadené vystúpenie, k ochrane záujmov 
občanov EÚ-27 a právomoci EÚ v otázkach súvisiacich s vystúpením; k harmonogramu 
rokovaní, k obsahu dohody o vystúpení, k prechodným opatreniam a budúcim vzťahom medzi 
EÚ a Spojeným kráľovstvom.

V súlade s článkom 50 ods. 2 ZEÚ Európska rada 29. apríla 2017 vydala usmernenia pre 
rokovania12, v ktorých stanovila postupný prístup k rokovaniam: prvá fáza bola zameraná na 
zabezpečenie jednoznačnosti a právnej istoty a na usporiadanie uvoľnenia Spojeného 
kráľovstva z EÚ. Európska rada vyjadrila zámer podrobne monitorovať pokrok a určiť, či sa 
dosiahol dostatočný pokrok na to, aby sa rokovania mohli prejsť do ďalšej fázy, ktorá by sa 
zaoberala predbežnými a prípravnými rokovaniami o rámci budúceho vzťahu.

Rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa začali 19. júna 2017, pričom EÚ 
zastupoval Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ, a Spojené kráľovstvo zastupoval David 
Davis, minister pre vystúpenie z Európskej únie.

Vyjednávači EÚ a vlády Spojeného kráľovstva vydali 8. decembra 2017 spoločnú správu 
o pokroku dosiahnutom v prvej fáze rokovaní, v ktorej vyjednávači spoločne uviedli, že v 
zásade sa dosiahla dohoda v troch posudzovaných oblastiach v prvej fáze rokovaní: ochrana 
práv občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva v EÚ, rámec na 
riešenie jedinečných okolností v Severnom Írsku a finančné vyrovnanie.
 
Európska rada 15. decembra 2017 rozhodla, že sa dosiahol dostatočný pokrok, aby sa 
pristúpilo k druhej fáze týkajúcej sa prechodných dojednaní a celkového poňatia rámca 

11Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 24.
12Usmernenia Európskej rady v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva podľa článku 50 ZEÚ (EUCO 
XT 20004/17).
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budúceho vzťahu a vydala doplňujúce usmernenia. Európska rada zdôraznila, že rokovania v 
druhej fáze mohli napredovať len vtedy, ak sa v plnej miere rešpektovali záväzky prijaté 
počas prvej fázy a verne transformovali do právne záväzných dokumentov. 

Ďalšie usmernenia týkajúce sa začatia rokovaní o celkovom poňatí rámca budúceho vzťahu 
vymedzila Európska rada 23. marca 2018, ktoré sa rozpracujú do politického vyhlásenia, 
ktoré sa pripojí k dohode o vystúpení a na ktoré bude táto dohoda odkazovať.

Po šiestich kolách rokovaní a iných stretnutiach na úrovni vyjednávačov a na technickej 
úrovni sa 14. novembra 2018 na úrovni vyjednávačov dohodlo znenie návrhu dohody o 
vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Návrh politického vyhlásenia, ktorým sa stanovuje 
rámec budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, dohodnutý na úrovni 
vyjednávačov a v zásade schválený na politickej úrovni, zaslal predseda Európskej rady 
členským štátom EÚ-27 22. novembra 2018. Vedúci predstavitelia EÚ-27 napokon 25. 
novembra 2018 schválili dohodu o vystúpení a schválili politické vyhlásenie.

K uvedenému dátumu Európska rada vyzvala Komisiu, Európsky parlament a Radu, aby 
prijali potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby dohoda nadobudla platnosť 30. marca 2019 
s cieľom umožniť riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva.

11. januára 2019 Rada prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise dohody o vystúpení13, 
ako aj návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, čo bolo oznámené na plenárnej schôdzi 30. januára 2019.

Parlament Spojeného kráľovstva však zamietol dohodu o vystúpení tak, ako bola dohodnutá 
na úrovni vyjednávačov, v troch po sebe nasledujúcich hlasovaniach, a to 15. januára, 
12. marca a 29. marca 2019.

Výsledok viacerých hlasovaní o dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 
ukázal, že existovala jasná väčšina proti odchodu z EÚ bez dohody, ale neexistovala žiadna 
pozitívna väčšina, pokiaľ ide o akúkoľvek alternatívnu možnosť vrátane komplexnej colnej 
únie pre celé Spojené kráľovstvo s EÚ alebo výsledok verejného potvrdzujúceho hlasovania o 
dohode o vystúpení, čo viedlo k patovej situácii.

Spojené kráľovstvo predložilo EÚ tri po sebe nasledujúce žiadosti o predĺženie lehoty 
stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Prvé predĺženie bolo udelené do 12. apríla 2019 
(rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476), druhé do 31. októbra 2019 (rozhodnutie 
Európskej rady (EÚ) 2019/584) a záverečné do 31. januára 2020 (rozhodnutie Európskej rady 
(EÚ) 2019/1810 ).

Medzitým sa rokovalo medzi vyjednávačmi EÚ a Spojeného kráľovstva s cieľom vyriešiť 
námietky Spojeného kráľovstva týkajúce sa riešenia spočívajúceho v tzv. zabezpečovacom 
mechanizme, pričom sa dodržiavali zásady rokovaní EÚ. EÚ predovšetkým objasnila, že 

13Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/274 z 11. januára 2019 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 47 I, 19.2.2019, s. 1). Znenie 
dohody o vystúpení pripojené k rozhodnutiu (EÚ) 2019/274 sa uverejnilo v Ú. v. EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1.
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dohoda o vystúpení nemôže byť opätovne prerokovaná a že by sa malo ustanoviť právne 
funkčné riešenie, ktorým sa zabráni vzniku tvrdej hranice medzi Írskom a Severným Írskom.

Rokovania sa zintenzívnili v priebehu septembra a októbra 2019 a nakoniec sa 17. októbra 
2019 dosiahla dohoda o revízii protokolu o Írsku/Severnom Írsku, ktorý je súčasťou návrhu 
dohody o vystúpení, a o potrebných technických úpravách článkov 184 a 185 dohody, ako aj 
o revízii politického vyhlásenia. Zároveň Európska rada 17. októbra 2019 schválila zmenenú 
dohodu o vystúpení a revidovaný text politického vyhlásenia.

Rozhodnutím (EÚ) 2019/1750 z 21. októbra 201914  a rozhodnutím (EÚ) 2020/48 z 21. 
januára 202015 Rada zmenila svoj návrh rozhodnutia o podpise dohody o vystúpení. Rada v 
ten istý deň schválila revidovaný návrh rozhodnutia o uzavretí dohody o vystúpení16 a spolu s 
aktualizovaným znením dohody ho zaslala Parlamentu, pričom bol oznámený na plenárnej 
schôdzi 21. októbra 2019.

Konferencia predsedov Európskeho parlamentu sa zišla v ten istý deň s cieľom rokovať o 
ďalších procedurálnych krokoch vrátane postúpenia textu príslušným parlamentným 
výborom.

Gestorským výborom pre udelenie súhlasu je Výbor pre ústavné veci (AFCO) v súlade 
s rokovacím poriadkom Parlamentu. V tejto súvislosti Konferencia predsedov rozhodla, že 
postup súhlasu by sa mohol uzavrieť po dokončení procesu parlamentnej ratifikácie dohody 
o vystúpení v Spojenom kráľovstve.

Konferencia predsedov rozhodla, že zostávajúce výbory, ktorých sa postup vystúpenia týka, 
môžu poskytnúť stanoviská vo forme listov k návrhu odporúčania výboru AFCO k udeleniu 
súhlasu. Desať výborov vydalo stanoviská vo forme listov, ktoré sú pripojené k tomuto 
odporúčaniu k udeleniu súhlasu. Medzi ne patria Výbor pre zahraničné veci (AFET), Výbor 
pre medzinárodný obchod (ITRA), Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), Výbor 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), Výbor pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa (IMCO), Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN), Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), Výbor pre právne veci (JURI), Výbor pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a Výbor pre petície (PETI).

V súlade s článkom 88 rokovacieho poriadku Európsky parlament schvaľuje dohodu 
o vystúpení jednoduchou väčšinou. V súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku 
Parlament rozhoduje jediným hlasovaním o udelení súhlasu bez ohľadu na to, či sa na základe 
odporúčania má akt prijať alebo zamietnuť. Nemôžu sa predkladať žiadne pozmeňujúce 

14Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1750 z 21. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, 
v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (Ú. v. EÚ L 274 I, 28.10.2019, s. 1). Znenie dohody o vystúpení pripojené k rozhodnutiu (EÚ) 2019/1750 sa 
uverejnilo v Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 1. 
15Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/48 z 21. januára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v 
mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (Ú. v. EÚ L 16I , 21.1.2020, s. 1).
16Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (dokument Rady XT 21105/3/18 REV 
3).
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návrhy. Pri hlasovaní vo výbore a na plenárnej schôdzi sú poslanci zvolení v odstupujúcom 
členskom štáte plne oprávnení zúčastniť sa na rozprave a hlasovať.

Na uzavretie dohody zo strany EÚ musí dohodu o vystúpení Rada schváliť kvalifikovanou 
väčšinou, vymedzenou v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ), zo zvyšných 27 členských štátov, t. j. 20 tých členských štátov predstavujúcich 
65 % ich obyvateľstva.

Úloha Európskeho parlamentu 

Európsky parlament nie je formálne zapojený do rokovaní o vystúpení členského štátu. 
Parlament však nie je len inštitúciou s právomocami v oblasti politickej kontroly, ako sa 
ustanovuje v článku 14 ZEÚ, ale je aj súčasťou rozhodovacieho postupu podľa článku 50 
ZEÚ, keďže jeho súhlas je podmienkou uzavretia dohody o vystúpení.

Od začiatku procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva preto Parlament zohrával silnú a 
aktívnu úlohu pri rokovaniach vzhľadom na svoju právomoc udeliť súhlas s dohodou o 
vystúpení podľa článku 50 ZEÚ.

Parlament rokuje o tejto otázke už od referenda. Mimoriadna schôdza Konferencie predsedov 
sa totiž uskutočnila bezprostredne po referende, t. j. 24. júna 2016, s cieľom nielen pripraviť 
stretnutie predsedu Parlamentu s predsedami ostatných inštitúcií v nadväznosti na 
referendum, ale tiež zvážiť ďalšie kroky Parlamentu v tomto procese.

Na tejto schôdzi Konferencie predsedov sa rozhodlo, že na 28. júna 2016 bude plánovaná 
mimoriadna schôdza, na ktorej sa bude rokovať o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve.

Na začiatku uvedenej schôdze predseda zdôraznil výnimočnú povahu rokovania, ktoré bolo 
zvolané v nadväznosti na referendum v Spojenom kráľovstve z 23. júna 2016, ktorého 
výsledok zaujímal všetkých občanov EÚ.

Na tej istej schôdzi a po vyhláseniach Rady a Komisie prijal Parlament uznesenie o 
rozhodnutí vystúpiť z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve17 – za: 395, proti: 
200, zdržali sa hlasovania: 71.

Vo svojom uznesení Parlament pripomenul, že podľa zmlúv sa vyžadoval jeho súhlas a že by 
sa mal v plnej miere zúčastňovať na všetkých fázach jednotlivých postupov týkajúcich sa 
dohody o vystúpení a každého budúceho vzťahu.

V praxi sa zapojenie Parlamentu do procesu vystúpenia premietlo už od samého začiatku do 
nadviazania čo najbližšieho kontaktu s ostatnými inštitúciami a do pravidelného poskytovania 
informácií o pokroku dosiahnutého počas celého cyklu príprav a rokovaní.

Koordinácia práce Parlamentu bola centralizovaná na úrovni Konferencie predsedov 
vzhľadom na zložité politické, horizontálne právne a politické otázky. Konferencia predsedov 
rozhodla o vytvorení postupného prístupu k procesu: definovanie prvej fázy až do 
vymedzenia usmernení Európskej rady, keď by sa práca zachovala na úrovni konferencie, 

17Ú. v. EÚ C 91, 9.3.2018, s. 40.
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s Guyom Verhofstadtom (Renew Europe18, BE) ako koordinátorom rokovaní o vystúpení 
Spojeného kráľovstva po jeho vymenovaní na schôdzi konferencie 8. septembra 2016. Druhá 
fáza rokovaní, keď by Guy Verhofstadt koordinoval prácu s predsedníčkou Výboru pre 
ústavné veci (AFCO), a tretia fáza, riadená výborom AFCO a ostatnými výbormi, 
zodpovedajúca postupu súhlasu.

V tejto súvislosti a so zreteľom na rovnaký cieľ spočívajúci v zabezpečení štruktúrovaného 
zapojenia Parlamentu do procesu vystúpenia bola vytvorená riadiaca skupina pre brexit 
(BSG). Skupina BSG bola formálne zriadená Konferenciou predsedov na jej schôdzi 6. apríla 
2017, na ktorej sa rozhodlo, že jej členmi budú Guy Verhofstadt, ako koordinátor riadiacej 
skupiny, Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D, IT), Gabriela Zimmer (GUE/NGL, 
DE), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE) a Danuta Hübner ako predsedníčka Výboru pre 
ústavné veci (AFCO) (PPE, PL), pričom jej úlohou bolo koordinovať a pripravovať 
rokovania, úvahy a uznesenia Parlamentu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, a to pod 
záštitou Konferencie predsedov. 

Po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa zloženie skupiny BSG zmenilo takto: 
PPE v súčasnosti zastupuje Danuta Hübner, S&D v súčasnosti zastupuje Pedro Silva Pereira 
(PT) a GUE/NGL v súčasnosti zastupujú Martin Schirdewan (DE) a AFCO v súčasnosti 
zastupuje nový predseda Antonio Tajani (PPE, IT).

Parlament sa rovnako celý čas podieľal na metódach a štruktúrach v súvislosti s rokovaniami 
prostredníctvom informačných kanálov alebo aktívnej účasti. V súlade s vyhlásením 
z 15. decembra 2016 vydaným po neformálnom stretnutí hláv štátov alebo predsedov vlád 27 
členských štátov boli na prípravné zasadnutia Európskej rady pozvaní „zástupcovia 
Parlamentu“. To znamenalo, že Parlament bol fakticky zapojený vrátane stretnutí tzv. šerpov 
a zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti.

Skupina BSG sa stretla viac ako 100-krát, väčšinou za účasti hlavného vyjednávača EÚ 
Michela Barniera, a prispela k tomu, aby sa Parlament systematicky zapájal a vždy bol 
v popredí tohto postupu, a to prostredníctvom včasných uznesení a vyhlásení, ktoré 
obsahovali odôvodnené stanoviská k rokovaniam a hlavným zmenám od oznámenia úmyslu 
vystúpiť.

Vzhľadom na význam všetkých výborov, ktoré zabezpečujú nepretržitý neformálny dialóg, 
technické odborné znalosti a spoluprácu v rámci postupu vystúpenia sa niekoľko schôdzí 
skupiny BSG a technických seminárov uskutočnilo za prítomnosti tých výborov, ktoré sú 
priamo zodpovedné za sektorové politiky relevantné v rámci rozsahu pôsobnosti dohody o 
vystúpení. Tento dialóg sa uskutočnil aj prostredníctvom Konferencie predsedov výborov, 
ktorá rokovala o postupe vystúpenia na viacerých schôdzach.  

Guy Verhofstadt ako koordinátor skupiny BSG sa zúčastnil na stretnutiach s viacerými 
zainteresovanými stranami (inštitucionálnymi, zástupcami občianskej spoločnosti, občanmi a 
zástupcami podnikov, národnými parlamentmi atď.), pričom za posledné dva roky dostal a 
odpovedal na viac ako 4500 e-mailov a listov týkajúcich sa brexitu.

Úloha výboru AFCO

18V predchádzajúcom volebnom období skupina ALDE, v súčasnosti skupina Renew Europe.
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Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je výbor AFCO gestorským výborom 
pre prípravu súhlasu Parlamentu podľa článku 50 ZEÚ. V článku 88 rokovacieho poriadku 
Parlamentu o vystúpení z Únie sa stanovuje, že „ak sa členský štát rozhodne vystúpiť z Únie 
v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, vec sa pridelí gestorskému výboru“. 
V súlade s oddielom XVIII prílohy VI k rokovaciemu poriadku, pokiaľ ide o právomoci 
a zodpovednosti stálych výborov, výbor AFCO je gestorským výborom pre inštitucionálne 
dôsledky vystúpenia, a preto je zodpovedný za postup súhlasu po ukončení rokovaní. 

Výbor AFCO má horizontálnu úlohu bez toho, aby boli dotknuté osobitné právomoci iných 
výborov týkajúce sa odvetvových otázok, a to v súvislosti s oblasťami politiky, za ktoré sú 
zodpovedné. Výbor AFCO má na starosti vydávanie odporúčania o schválení alebo 
zamietnutí dohody o vystúpení, ktorú prerokovali EÚ a vystupujúci členský štát.

Počas rozsiahlej a vyčerpávajúcej prípravnej práce výbor AFCO zhromaždil dôkazy, 
poradenstvo a odborné znalosti z rôznych odvetví a od rozličných zainteresovaných strán z 
verejného alebo súkromného sektora, či už zo Spojeného kráľovstva alebo zvyšných 
členských štátov. Rovnako ako ostatné parlamentné výbory organizoval výbor AFCO 
diskusie a vypočutia o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v oblastiach 
politiky v rámci svojich príslušných pôsobností, a to v súlade s usmerneniami poskytnutými 
Konferenciou predsedov.

Od 3. septembra 2015 výbor AFCO zorganizoval viac ako 20 osobitných podujatí vrátane 
vypočutí, seminárov a prezentácií štúdií alebo brífingov o otázkach, ako je opätovné 
prerokovanie ústavných vzťahov Spojeného kráľovstva s Európskou úniou a dohody 
dosiahnutej na zasadnutí Európskej rady 18. a 19. februára 201619, budúci ústavný vzťah 
Spojeného kráľovstva s Európskou úniou, práva občanov a dôsledky brexitu na hranicu medzi 
Írskom a Severným Írskom. Výbor AFCO sa takisto zúčastnil na vypočutiach iných výborov 
o otázkach týkajúcich sa vystúpenia alebo budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom alebo bol na nich priamo zainteresovaný.

Okrem týchto osobitných podujatí sa o otázkach vystúpenia a najmä o stave procesu 
diskutovalo takmer na každej schôdzi výboru po oznámení úmyslu o vystúpení.

Predseda výboru AFCO, ktorý je aj členom skupiny BSG, sa zúčastnil na viac ako 500 
dvojstranných stretnutiach s verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami o otázkach 
týkajúcich sa vystúpenia a jeho vplyvu na EÚ a Spojené kráľovstvo.

Urýchlené a úplné zapojenie Európskeho parlamentu a jeho orgánov bolo kľúčové, keďže 
dohoda o vystúpení môže byť uzavretá len s jeho súhlasom podľa článku 50 ZEÚ.

Článok 50 ZEÚ

V článku 50 ZEÚ sa stanovuje postup, podľa ktorého môže členský štát EÚ oprávnene 
vystúpiť z EÚ prerokovaním a uzavretím dohody s EÚ, ktorou sa stanoví spôsob jeho 
vystúpenia, pričom sa zohľadní rámec jeho budúceho vzťahu s EÚ.

19Nové riešenie pre Spojené kráľovstvo v Európskej únii, Ú. v. EÚ C 69 I, 23.2.2016, s. 1.
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Parlament opakovane zdôraznil, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ je bezprecedentné 
a poľutovaniahodné a že jeho ďalšie členstvo v rámci vnútorného trhu a colnej únie by bolo 
vhodnejšie, najmä ak si Spojené kráľovstvo želá zachovať bezproblémové obchodovanie 
alebo iné výhody, ktoré úzko súvisia s členstvom v EÚ.
 
Parlament tiež od začiatku poznamenal, že účelom dohody o vystúpení je zabezpečiť riadené 
vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ tým, že sa budú riešiť tri základné otázky týkajúce sa 
oddelenia: práva občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného 
kráľovstva s pobytom v EÚ-27, hranica medzi Írskom a Severným Írskom a vyrovnanie 
finančných záväzkov Spojeného kráľovstva voči EÚ.

Pokiaľ ide o rámec budúceho vzťahu, ako sa uvádza v článku 50 ods. 2 ZEÚ, Parlament jasne 
uviedol, že akákoľvek dohoda o tomto vzťahu by sa považovala za neoddeliteľnú súčasť 
celkového vyrovnania, a preto by jej obsah mal posúdiť aj Parlament v rámci postupu súhlasu, 
hoci predmet súhlasu je z právneho hľadiska len dohoda o vystúpení.
 
Riadené vystúpenie

Pre Parlament je riadené vystúpenie zásadné v záujme ochrany záujmov Európskej únie a jej 
občanov. To znamená, že podľa článku 50 ZEÚ sa rokovania týkali podmienok vystúpenia 
Spojeného kráľovstva pri zohľadnení rámca budúceho vzťahu Spojeného kráľovstva a EÚ a 
ich cieľom bolo zabezpečiť právnu stabilitu a minimalizovať narušenie.

Parlament vo svojich uzneseniach postupne stanovil svoj výklad ustanovení článku 50 ZEÚ 
vrátane niekoľkých základných požiadaviek na rokovania, pokiaľ ide o ich rozsah, ako aj ich 
postupné zavádzanie.

Pre Parlament, ako sa uvádza v jeho uznesení z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným 
kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie, boli 
prioritnými otázkami, ktoré bolo potrebné riešiť:

 právny status občanov EÚ-27, ktorí žijú alebo žili v Spojenom kráľovstve, a občanov 
Spojeného kráľovstva, ktorí žijú alebo žili v iných členských štátoch, vrátane 
spravodlivého zaobchádzania s nimi a záruky, že ich status podlieha zásadám 
reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminácie;

 vyrovnanie finančných záväzkoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, na základe 
ročnej účtovnej závierky EÚ auditovanej Európskym dvorom audítorov, zahŕňajúce 
všetky jeho právne záväzky vyplývajúce z nesplatených záväzkov, ako aj vytvorenie 
rezervy pre podsúvahové položky, podmienené záväzky a iné finančné náklady, ktoré 
vzniknú v priamom dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva; 

 uznanie jedinečného postavenia a osobitných okolností ostrova Írsko s cieľom 
zmierniť účinky vystúpenia na hranici medzi Írskom a Severným Írskom, zabezpečiť 
kontinuitu a stabilitu mierového procesu a zabrániť sprísneniu hranice.

Ďalšie otázky relevantné z pohľadu Parlamentu zahŕňali objasnenie stavu medzinárodných 
záväzkov Spojeného kráľovstva, ktoré prijalo ako členský štát, záruky právnej istoty pre 
právnické osoby vrátane spoločností a úlohu Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ).
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Vo svojom uznesení z 3. októbra 201720 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom21 
Parlament objasnil, že je potrebné dosiahnuť významný pokrok v otázkach práv občanov, 
Írska a Severného Írska a finančných záväzkov Spojeného kráľovstva pred tým, ako sa môže 
začať druhá fáza rozhovorov o novom a úzkom partnerstve medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom. Parlament okrem toho poznamenal, že uzavretie dohody o budúcom vzťahu 
bude možné len po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Tento prístup potvrdila Európska rada vo svojich záveroch z 15. decembra 2017. Európska 
rada zdôraznila, že rokovania by mohli postúpiť do druhej fázy len vtedy, ak sa v plnej miere 
rešpektovali všetky záväzky prijaté počas prvej fázy a verne transformovali do právne 
záväzných dokumentov.

Ako Komisia uviedla vo svojom oznámení Európskej rade (článok 50) z 8. decembra 2017 o 
stave napredovania rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej 
únii22, v prvej fáze rokovaní sa uprednostnili „tri otázky, ktoré boli označené ako mimoriadne 
dôležité na zabezpečenie riadeného vystúpenia:

a) práva občanov;
b) dialóg o Írsku/Severnom Írsku ako aj 
c) finančné vyrovnanie.

Návrh dohody o vystúpení sa zaoberá všetkými týmito otázkami vrátane časti o právach 
občanov (druhá časť), časti o finančných ustanoveniach (piata časť) a protokolu o 
Írsku/Severnom Írsku a jeho príloh. Pokiaľ ide o otázku úlohy SDEÚ, v dohode o vystúpení 
sa stanovuje jeho právomoc na rôznych úrovniach, ako sa uvádza ďalej v oddiele o správe 
vecí verejných.

Pokiaľ ide o stav medzinárodných záväzkov Spojeného kráľovstva, ktoré prijalo ako členský 
štát, dohoda o vystúpení objasňuje, že Spojené kráľovstvo bude počas prechodného obdobia 
naďalej viazané medzinárodnými dohodami EÚ. Spojené kráľovstvo by však mohlo 
dojednávať, podpisovať a ratifikovať medzinárodné dohody, ktoré uzaviera samostatne 
v oblasti výlučnej právomoci EÚ, za predpokladu, že tieto dohody nenadobudnú platnosť ani 
sa nebudú vykonávať počas prechodného obdobia, pokiaľ to EÚ nepovolí.

Podobne sú záruky právnej istoty pre právnické osoby vrátane spoločností riadne ustanovené 
v tretej časti dohody o vystúpení obsahujúcej ustanovenia o rozdelení, čo umožňuje hladké 
ukončenie všetkých prebiehajúcich konaní a činností, ktoré sa týkajú prístupu na trh pre tovar, 
ciel, DPH a spotrebných daní, práv duševného vlastníctva, policajnej a justičnej spolupráce v 
trestných a občianskych/obchodných veciach, ochrany údajov získaných pred skončením 
prechodného obdobia, postupov verejného obstarávania, otázok Euratom-u a 
súdnych/administratívnych postupov, výsad a imunít EÚ.

Dohoda o vystúpení preto stanovuje riadne vystúpenie, čo je cieľ, ktorí vyjednávači EÚ a 
Spojeného kráľovstva sledovali uplynulé tri roky.

20Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
21Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
22COM(2017)0784.
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Uzavretím a ratifikáciou dohody o vystúpení sa tiež vylúčil scenár bez dohody. Je to 
mimoriadne dôležité, pretože dôsledky vystúpenia bez dohody by boli veľmi závažné pre EÚ 
aj Spojené kráľovstvo.

Práva občanov

Článok 50 ZEÚ neposkytuje záruku, pokiaľ ide o status občanov EÚ. Takéto práva však môžu 
byť chránené v dohodne o vystúpení uzavretej podľa článku 50 ZEÚ. Parlament vo svojom 
uznesení zo 14. marca 2018 o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva23 
konštatoval, že EÚ a Spojené kráľovstvo majú prvoradú povinnosť zaistiť komplexnú a 
recipročnú koncepciu ochrany práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a občanov 
Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ-27.

Hlavná priorita Parlamentu spočívajúca v ochrane občanov EÚ bola jasne stanovená hneď na 
začiatku v jeho uznesení z 28. júna 2016 o rozhodnutí vystúpiť z EÚ vyplývajúcom 
z referenda v Spojenom kráľovstve24 a odvtedy sa opakovanie zdôraznila vo všetkých jeho 
uzneseniach o brexite. Parlament ako inštitúcia zastupujúca všetkých občanov EÚ sa zaviazal 
konať počas celého procesu vystúpenia s cieľom chrániť ich záujmy a žiadal, aby sa 
rokovania viedli s cieľom zabezpečiť právnu stabilitu a minimalizovať poruchy a poskytnúť 
občanom a právnym subjektom jasnú víziu budúcnosti. 

Hlavným zameraním Parlamentu bola ochrana občanov tak v zmysle rešpektovania ich 
želania demokraticky vyjadreného v referende v Spojenom kráľovstve, ako aj, čo je 
najdôležitejšie, v zmysle zmiernenia neistoty vyplývajúcej z vystúpenia a zachovania, pokiaľ 
je to možné, práv, ktoré občanom vyplývajú z ich statusu pred vystúpením. To je dokonca 
ešte dôležitejšie, keďže v Spojenom kráľovstve žijú viac ako 3 milióny občanov EÚ a viac 
ako milión štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva žije v EÚ.

Ochrana práv občanov postihnutých vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ bola prioritou aj 
pre inštitúcie, ktoré sú užšie zapojené do procesu vystúpenia.

Európska rada postupovala podobne ako Parlament a medzi hlavné priority rokovaní zaradila 
ochranu občanov, ktorí si vytvorili svoje životné plány na základe práv spojených s členstvom 
Spojeného kráľovstva v EÚ.

V mandáte na rokovania potom jasne uviedla, že „ochrana statusu a práv občanov EÚ-27 a 
ich rodín v Spojenom kráľovstve a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodín v 
členských štátoch EÚ-27 je prvou prioritou rokovaní vzhľadom na počet priamo postihnutých 
ľudí a závažnosť dôsledkov vystúpenia pre nich. Dohoda by mala poskytovať potrebné 
účinné, vynútiteľné, nediskriminačné a komplexné záruky uvedených práv občanov vrátane 
práva na získanie trvalého pobytu po nepretržitom období piatich rokov oprávneného pobytu 
a súvisiacich práv“.

Vo svojej spoločnej správe z 8. decembra 2017 o pokroku dosiahnutom počas prvej fázy 
rokovaní podľa článku 50 ZEÚ o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie 
vyjednávači poskytli podrobný prehľad o spoločnom chápaní, pokiaľ ide o práva občanov.

23Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
24Ú. v. EÚ C 91, 9.3.2018, s. 40.
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Spojené kráľovstvo uverejnilo 26. júna 2017 dokument s názvom Vystúpenie Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie – Zabezpečenie pozície občanov EÚ žijúcich v Spojenom 
kráľovstve a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ, v ktorom vláda 
uviedla, že jej prvou prioritou bolo dosiahnuť dohodu o pozícii občanov EÚ žijúcich v 
Spojenom kráľovstve a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva žijúcich v iných krajinách 
EÚ po vystúpení, pričom vyjadrila zámer klásť týchto občanov na prvé miesto.

Otázke práv občanov preto obe strany venovali veľkú pozornosť od prvých fáz rokovaní. 
Kapitola o právach občanov bola skutočne dohodnutá dosť skoro, keďže pôvodná verzia 
návrhu dohody o vystúpení uverejnená 19. marca 2018 obsahovala úplne dohodnutú druhú 
časť o právach občanov, a to aj o priamom účinku jej ustanovení a právomoci SDEÚ v oblasti 
príslušných ustanovení o právach občanov.

Parlament stanovil vo svojich uzneseniach niekoľko minimálnych požiadaviek, pokiaľ ide o 
obsah dohody o vystúpení v kapitole o právach občanov, napríklad:

a) oprávnené osoby s bydliskom na území štátu EÚ a deti narodené po vystúpení Spojeného 
kráľovstva by mali patriť do rozsahu pôsobnosti dohody o vystúpení ako rodinní príslušníci, 
nie ako nezávislí držitelia práv; okrem toho budúci rodinní príslušníci by mali naďalej 
požívať právo na pobyt podľa rovnakých ustanovení ako súčasní rodinní príslušníci;

vymedzenie osobného rozsahu pôsobnosti stanovené v článku 10 ods. 1 písm. e) a f) dohody o 
vystúpení zahŕňa rodinných príslušníkov, ktorí už takéto právo majú, vrátane tých, ktorí sa 
narodili primárnym držiteľom práv alebo nimi boli zákonne osvojení po skončení 
prechodného obdobia za podmienok vymedzených v tomto článku. status rodinných 
príslušníkov je ďalej posilnený článkom 17 ods. 2 dohody o vystúpení, v ktorom sa stanovuje 
kontinuita práv závislých rodinných príslušníkov, aj keď prestanú byť závislými osobami; 

b) správny postup by mal byť zjednodušený, deklaratórny a bezplatný, mal by umožniť 
rodinám začať postup prostredníctvom jediného vyhlásenia a dôkazné bremeno by mali niesť 
orgány Spojeného kráľovstva;

dohoda umožňuje hostiteľskému štátu zvoliť si buď deklaratórny, alebo konštitutívny systém; 
Spojené kráľovstvo a približne polovica členských štátov si zatiaľ zvolili konštitutívny 
systém; 

článok 18 dohody o vystúpení definuje uplatniteľný správny postup, pričom stanovuje, že 
jeho cieľom je overiť, či má žiadateľ nárok na právo na pobyt priznané na základe dohody o 
vystúpení; stanovuje požiadavky na postup na podávanie žiadostí, pričom sa snaží zabezpečiť, 
aby bol postup čo najjednoduchší a najústretovejší k žiadateľovi;

napríklad žiadosti predložené rodinami naraz sa posudzujú spoločne; 

okrem toho podľa článku 18 ods. 1 písm. g) a h) dohody o vystúpení dokumenty osvedčujúce 
status osôb, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vystúpení, sa vydávajú bezplatne; 

c) všetky dávky definované v právnych predpisoch EÚ by mali byť exportovateľné;



RR\1197308SK.docx 17/68 PE645.036v03-00

SK

podľa článku 31 dohody o vystúpení sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia25 bude 
uplatňovať na osoby, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vystúpení; 

osoby, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, budú mať naďalej nárok na dávky sociálneho 
zabezpečenia a ak majú nárok na dávku v jednej krajine, budú mať v zásade nárok na to, aby 
ju získali, ak sa presťahujú do inej krajiny;

d) rozhodnutia SDEÚ týkajúce sa výkladu ustanovení o právach občanov by mali byť 
záväzné;

na dohodu o vystúpení týkajúcu sa práv občanov sa môžu priamo odvolávať občania EÚ na 
súdoch Spojeného kráľovstva a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva na súdoch členských 
štátov EÚ; 

okrem toho súdy Spojeného kráľovstva musia v súlade s článkom 4 ods. 4 dohody o vystúpení 
konzistentne vykladať judikatúru SDEÚ vynesenú pred skončením prechodného obdobia a 
náležite zohľadňovať judikatúru vynesenú po tomto dátume (článok 4 ods. 5 dohody o 
vystúpení); súdy Spojeného kráľovstva môžu požiadať SDEÚ aj o prejudiciálne rozhodnutia o 
výklade časti dohody o vystúpení týkajúcej sa práv občanov počas ôsmich rokov od 
skončenia prechodného obdobia; právne účinky takýchto rozhodnutí v Spojenom kráľovstve 
sú rovnaké ako právne účinky prejudiciálnych rozhodnutí vydaných podľa článku 267 ZFEÚ 
v Únii (článok 158 ods. 2 dohody o vystúpení);

e) zabezpečenie úlohy budúceho nezávislého vnútroštátneho orgánu vytvoreného s cieľom 
reagovať na sťažnosti občanov;

V súlade s článkom 159 dohody o vystúpení bude vykonávanie a uplatňovanie časti dohody o 
vystúpení týkajúcej sa práv občanov v EÚ monitorovať Komisia a v Spojenom kráľovstve 
orgán s právomocami rovnocennými právomociam Komisie. Takýto orgán by mal byť 
skutočne nezávislý. Každopádne podľa článku 159 ods. 2 dohody o vystúpení sú Komisia a 
nezávislý monitorovací orgán povinné informovať osobitný výbor pre práva občanov (článok 
165 ods. 1 dohody o vystúpení) o vykonávaní časti dohody týkajúcej sa práv občanov v EÚ a 
Spojenom kráľovstve.

Ustanovenie, zloženie a funkcie nezávislého orgánu však nie sú vymedzené v dohode o 
vystúpení a budú stanovené v zákone o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. 
Parlament vo svojom uznesení z 15. januára 2020 o vykonávaní a monitorovaní ustanovení o 
právach občanov v dohode o vystúpení26 vyjadril znepokojenie nad tým, že sa v zákone 
navrhujú ustanovenia týkajúce sa uvedeného orgánu, najmä čo sa týka jeho skutočnej 
nezávislosti.

Dohoda o vystúpení predstavuje kompromis medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a to aj v 
súvislosti s právami občanov. Cieľom jej ustanovení o právach občanov nemohlo byť 
priznanie celého statusu vyplývajúceho z členstva v EÚ, priznaného jej občanom na základe 

25Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.
 26Prijaté texty, P9_TA(2020)0006, uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní a monitorovaní ustanovení 
o právach občanov v dohode o vystúpení (2020/2505(RSP)
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ZEÚ a ZFEÚ. Hlavným cieľom dohody je chrániť a zaručiť väčšinu týchto práv, a najmä tie, 
ktoré umožňujú väčšine dotknutých občanov zachovať si životné rozhodnutia urobené na 
základe voľného pohybu až do konca prechodného obdobia.

Skupina BSG vydala 12. novembra 2019 vyhlásenie o vykonávaní ustanovení dohody 
o vystúpení, ktoré sa týkajú práv občanov, v Spojenom kráľovstve a EÚ-27 vzhľadom na to, 
že pokiaľ ide o pobytovú schému Spojeného kráľovstva pre občanov EÚ, objavili sa určité 
problémové oblasti. Tieto problémy potvrdil Parlament vo svojom uznesení z 15. januára 
2020, pokiaľ ide o vykonávanie druhej časti dohody o vystúpení, a najmä o tieto otázky: 

 vysoký počet žiadateľov v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ, ktorým bol 
udelený len predbežný status usadenej osoby;

 nezávislosť nezávislého monitorovacieho orgánu podľa článku 159 dohody o 
vystúpení;

 možné dôsledky pre občanov EÚ, ktorí nepodali žiadosť o registráciu v rámci 
pobytovej schémy pre občanov EÚ v stanovenom termíne do 30. júna 2021; 

 nevydávanie fyzického dokumentu pri ukončení postupu podávania žiadosti, čím sa 
zvyšuje riziko neistoty, pokiaľ ide o doklad potvrdzujúci status, ako aj riziko 
diskriminácie občanov EÚ-27;

 zavedené opatrenia na riešenie situácie zraniteľných občanov v kontexte postupu 
podávania žiadostí;

 uplatniteľnosť pobytovej schémy pre občanov EÚ v prípade občanov EÚ-27 v 
Severnom Írsku, ktorí nepožiadali o britské občianstvo na základe Veľkopiatkovej 
dohody. 

 
Európsky parlament bude naďalej veľmi pozorne monitorovať vykonávanie celej dohody o 
vystúpení a najmä kapitolu týkajúcu sa práv občanov.

Írsko a Severné Írsko 

Zabezpečenie Veľkopiatkovej dohody 

Znepokojenie Európskej únie a jej inštitúcií, najmä Parlamentu, vyvolali najmä dôsledky 
vystúpenia Spojeného kráľovstva pre Severné Írsko a jeho budúce vzťahy s Írskom. 
Vystúpenie jedného zo spoluručiteľov Veľkopiatkovej dohody z EÚ by skutočne mohlo 
spôsobiť ekonomické a právne rozdiely vedúce k ťažkostiam pri vykonávaní tejto dohody ako 
základného rámca mieru, spolupráce a porozumenia na ostrove Írsko. 

Brexit by mohol mať rušivé účinky, najmä vo vzťahu k trom aspektom: stabilita mierového 
procesu, povaha hranice a cezhraničná spolupráca a rovnosť a práva27. 

Parlament jasne uviedol, že je nevyhnutné chrániť mier a zachovať Veľkopiatkovú dohodu vo 
všetkých jej častiach a urobiť všetko preto, aby sa predišlo zavedeniu tzv. tvrdej hranice. Vo 
svojich uzneseniach a vyhláseniach prostredníctvom skupiny BSG preto opakovane zdôraznil, 
že dohoda o vystúpení by mala zahŕňať vhodný, právne funkčný a všestranný zabezpečovací 

27Vystúpenie Spojeného kráľovstva (brexit) a Veľkopiatková dohoda, Európsky parlament, tematická sekcia pre 
práva občanov a ústavné veci, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky Únie, november 2017. K dispozícii 
na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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mechanizmus pre hranicu medzi Írskom a Severným Írskom, ktorý by sa zaoberal 
výnimočnými okolnosťami ostrova Írsko. 

Parlament tiež zdôraznil, že je dôležité, aby sa Spojené kráľovstvo zaviazalo zabezpečiť, že 
nedôjde k obmedzeniu práv, záruk a rovnosti príležitostí, ako ich stanovuje Veľkopiatková 
dohoda, trvajúc na transpozícii všetkých prvkov spoločnej oblasti cestovania a na právach 
občanov EÚ na voľný pohyb, ktoré sú zakotvené v právnych predpisoch EÚ a vo 
Veľkopiatkovej dohode28.

Európska rada vo svojich usmerneniach z 29. apríla 2017 vyzvala na „pružné a nápadité 
riešenia“ zamerané na „jedinečné okolnosti na ostrove Írsko, a to aj v snahe vyhnúť sa pevnej 
hranici, pričom bude potrebné rešpektovať integritu právneho poriadku Únie.“ 

Veľkopiatková dohoda nadobudla platnosť v roku 1998, čím sa vytvorili „ podmienky, ktoré 
ukončili takmer tri desaťročia konfliktu v Severnom Írsku“; „pripravila podmienky na trvalo 
udržateľné obdobie relatívneho mieru, v ktorom bolo zvolené Zhromaždenie Severného Írska, 
vytvorená decentralizovaná vláda, výrazne sa zlepšili politické vzťahy medzi Severným 
Írskom a Írskom, presadzovanie ľudských práv a rovnosti a dramaticky narástla cezhraničná 
spolupráca, pričom sa objavili významné príklady zvýšenej hospodárskej integrácie a 
vzájomnej závislosti na ostrove Írsko“29.

Hoci obe strany pri rokovaniach o vystúpení dôsledne zdôrazňovali svoj záväzok dodržiavať 
Veľkopiatkovú dohodu vo všetkých jej častiach, otázka Írska/Severného Írska sa ukázala ako 
politicky najchúlostivejšia a najkomplexnejšia z troch hlavných priorít riadeného vystúpenia.

Pôvodné riešenie spočívajúce v tzv. zabezpečovacom mechanizme
 
EÚ a Spojené kráľovstvo vo svojej spoločnej správe z 8. decembra 2017 o pokroku počas 
prvej fázy rokovaní potvrdili, že úspechy, prínosy a záväzky mierového procesu budú mať 
naďalej rozhodujúci význam pre mier, stabilitu a zmierenie a dohodli sa, že Veľkopiatková 
dohoda musí byť vo všetkých jej častiach chránená. Išlo o spoločné záväzky, na ktorých sa 
obe strany dohodli.

Nájdenia riešenia predmetných otázok sa však ukázalo ako mimoriadne zložité pre vysoko 
spolitizovaný kontext a tiež kvôli praktickým problémom. Hlavným problémom bolo nájdenie 
fungujúcich metód30, ktoré by neviedli k zavedeniu tzv. tvrdej hranice a zároveň by 

28Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva, 
Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
29Vystúpenie Spojeného kráľovstva (brexit) a Veľkopiatková dohoda, Európsky parlament, tematická sekcia pre 
práva občanov a ústavné veci, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky Únie, november 2017. K dispozícii 
na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
30Vzhľadom na túto skutočnosť sa v odbornej literatúre na túto tému predložilo niekoľko návrhov, a to aj pokiaľ 
ide o „inteligentnú hranicu 2.0“, v ktorej „sa navrhuje zavedenie nového hraničného riešenia slúžiaceho obom 
stranám hranice s maximálnou predvídateľnosťou, rýchlosťou a bezpečnosťou a pri minimálnom zaťažení a 
nákladoch pre obchodníkov a cestujúcich“, a to pomocou „kombinácie medzinárodných noriem, najlepších 
globálnych postupov a najmodernejších technológií“. Inteligentná hranica 2.0: Zamedzenie vzniku tvrdej hranice 
na ostrove Írsko v súvislosti s colnou kontrolou a voľným pohybom osôb, Európsky parlament, tematická sekcia 
pre práva občanov a ústavné veci, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky Únie, november 2017. K 
dispozícii na: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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rešpektovali kategorické limity stanovené Spojeným kráľovstvom – t. j. aby už nebolo 
súčasťou jednotného trhu a colnej únie – na jednej strane a usmerňujúce zásady EÚ na 
rokovaniach na druhej strane. Tieto zásady, vymedzené v usmerneniach Európskej rady 
z 29. apríla 2017, v podstate spočívali v „zamedzení vzniku tvrdej hranice pri súčasnom 
rešpektovaní integrity právneho poriadku Únie“. 

V uvedenej spoločnej správe z 8. decembra 2017 sa obe strany dohodli, že pokiaľ by Spojené 
kráľovstvo nedokázalo zrealizovať úmysel dosiahnuť svoje ciele v prípade Írska/Severného 
Írska na základe celkového budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, navrhlo by 
ako druhú možnosť konkrétne riešenia jedinečných okolností ostrova Írsko. 

V prípade neexistencie takéhoto dohodnutého riešenia by treťou možnosťou bolo to, aby si 
Spojené kráľovstvo zachovalo úplný súlad s pravidlami vnútorného trhu a colnej únie, ktoré 
podporujú spoluprácu medzi severom a juhom, hospodárstvo celého ostrova a ochranu 
Veľkopiatkovej dohody. Za každých okolností by Spojené kráľovstvo naďalej zabezpečovalo 
rovnaký neobmedzený prístup pre severoírske podniky na vnútorný trh Spojeného kráľovstva. 

Návrh dohody o vystúpení uverejnený 19. marca 2018 bol vytvorený na základe tretej 
možnosti spoločnej správy – riešenia spočívajúceho v tzv. zabezpečovacom mechanizme – 
zameranej na ochranu spolupráce medzi severom a juhom a na zabránenie vzniku tvrdej 
hranice. Znenie ustanovilo ochranu spoločnej oblasti cestovania, na ktorej dodržiavaní sa EÚ 
a Spojené kráľovstvo dohodli.

S cieľom vyhnúť sa hraničným kontrolám navrhované riešenie zahŕňalo úplné zosúladenie 
s právnymi predpismi EÚ v oblasti tovaru, veterinárnych pravidiel a pravidiel zdravia rastlín a 
uplatňovanie Colného kódexu EÚ na Severné Írsko.

Záväzok však spočíval v prerokovaní všetkých troch možností uvedených v odseku 49 
spoločnej správy. V tom čase sa však nedospelo k dohode na podstatnej časti znenia 
protokolu, ktorý sa má vložiť. 

Riešenie spočívajúce v tzv. zabezpečovacom mechanizme navrhované vládou Spojeného 
kráľovstva

Bolo ťažké nájsť „pružné a nápadité“, na mieru šité riešenie, a to tak z politických dôvodov 
súvisiacich s kategorickými limitmi vlády Spojeného kráľovstva, ako aj z právnych dôvodov 
vyplývajúcich z ústavnej architektúry EÚ i Spojeného kráľovstva.

Vzhľadom na úmysel vlády Spojeného kráľovstva vystúpiť z jednotného trhu, colnej únie a 
jurisdikcie SDEÚ bol tento problém z politického hľadiska značný31. Z právneho hľadiska 
integrita právneho poriadku EÚ a v prípade Spojeného kráľovstva integrita Spojeného 
kráľovstva ako jednotného colného územia predstavovali výrazné obmedzenia pre 
diferencované riešenia. V spoločnej správe z 8. decembra 2017 sa strany v skutočnosti 
zaviazali vytvoriť mechanizmy na zabezpečenie toho, aby vykonávanie akéhokoľvek 

31Inteligentná hranica 2.0: Zamedzenie vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko v súvislosti s colnou kontrolou a 
voľným pohybom osôb, Európsky parlament, tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci, Generálne 
riaditeľstvo pre vnútorné politiky Únie, november 2017. K dispozícii na: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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osobitného dojednania a dohľad nad ním ochránili integritu vnútorného trhu EÚ a colnej únie. 
Spojené kráľovstvo tiež pripomenulo svoj záväzok zachovať integritu svojho vnútorného trhu 
a miesto Severného Írska v ňom, keďže opúšťa vnútorný trh EÚ a colnú úniu.

Práce pokračovali na základe analýzy cezhraničnej spolupráce medzi severom a juhom32 a na 
základe rozsahu pôsobnosti ustanovení potrebných na zabezpečenie právne funkčného znenia 
týkajúceho sa otázky Írska/Severného Írska. Vo svojom spoločnom vyhlásení z 19. júna 2018 
strany uznali, že zabezpečovací mechanizmus pre Írsko/Severné Írsko vyžadoval ustanovenia 
o zosúladení colných a regulačných orgánov v súlade s odsekom 49 spoločnej správy 
z decembra 2017. 

Zabezpečovací mechanizmus sa navrhol na základe návrhov vlády Spojeného kráľovstva, 
ktorá hľadala „prispôsobené riešenia“ na „jedinečné okolnosti Severného Írska“ ako 
„integrálnej súčasti hospodárstva Spojeného kráľovstva (...) plne integrovanej 
s hospodárstvom Írska, najmä v oblastiach ako agropotravinársky sektor“, pričom sa uznalo, 
že bolo „ťažké predstaviť si, ako by Severné Írsko mohlo nejakým spôsobom ostať dnu, zatiaľ 
čo by zvyšok krajiny vystúpil“33. 

Konečné znenie odsúhlasené na úrovni vyjednávačov 14. novembra 2018 na konci rokovaní 
sa zameriavalo sa na riešenie uvedených výziev, ktoré jedinečné okolnosti Írska a Severného 
Írska predstavovali pre EÚ a Spojené kráľovstvo. 

Znenie poskytlo riešenie spočívajúce v tzv. zabezpečovacom mechanizme založenom na 
návrhu Spojeného kráľovstva týkajúcom sa jednotného colného územia medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom ako celkom. Toto riešenie by nadobudlo účinnosť, iba ak by EÚ a 
Spojené kráľovstvo do 1. júla 2020 neuzatvorili žiadnu následnú dohodu o budúcom vzťahu.

V návrhu dohody o vystúpení z novembra 2018 sa tak stanovuje spoločný zámer strán 
rokovať o budúcej dohode, ktorá by nahradila protokol a zaväzovala ich k tomu, aby sa 
usilovali uzavrieť a ratifikovať takúto dohodu.

Zabezpečovací mechanizmus sa  vložil do návrhu dohody o vystúpení ako poistka, ktorá mala 
nadobudnúť účinnosť, len ak by na konci prechodného obdobia nebola uzavretá žiadna 
budúca dohoda. 

Zámer strán, jasne sformulovaný a dostatočne ustanovený v právnom texte, bol taký, že na 
jednej strane by sa nemusel aktivovať zabezpečovací mechanizmus a na strane druhej by sa 
prijal záväzok urýchlene pracovať na dohode o budúcom vzťahu.

Čeliac kontroverznej situácii okolo zabezpečovacieho mechanizmu po ukončení rokovaní 
Európska únia vynaložila maximálne úsilie o objasnenie významu ustanovení protokolu pre 

32Cieľom mapovania súčasného stavu bolo „posúdiť rozsah a hĺbku tejto spolupráce, ako aj úlohu členstva v EÚ 
pri jej fungovaní a rozvoji. (...) Spolupráca medzi severom a juhom je špecifická pre ostrov Írsko a patrí do 
právomoci vlády Írska a výkonnej rady Severného Írska. Spolupráca je ustanovená v druhej časti 
Belfastskej/Veľkopiatkovej dohody“. Pozri: „Mapovanie spolupráce medzi severom a juhom a vykonávacie 
orgány – správa a hlavné zistenia z tejto činnosti, Európska komisia, Osobitná skupina pre prípravu a vedenie 
rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ZEÚ“, 21. jún 2019.
33Prejav Jamesa Brokenshireho, štátneho tajomníka pre Severné Írsko, v Centre európskej politiky, 6. november 
2017.
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protistrany v Spojenom kráľovstve až do prvého zmysluplného hlasovania v Dolnej snemovni 
Spojeného kráľovstva, pričom odmietla možnosť opätovne otvoriť rokovania, ako to jasne 
potvrdila Európska rada (článok 50) na svojom mimoriadnom zasadnutí 13. decembra 2018.

List predsedu Európskej rady a predsedu Európskej komisie zo 14. januára 2019, adresovaný 
predsedníčke vlády Theresy Mayovej, totiž obsahoval objasnenia týkajúce sa 
zabezpečovacieho mechanizmu, pričom Spojené kráľovstvo bolo ubezpečené, že Európska 
únia nechce, aby zabezpečovací mechanizmus nadobudol účinnosť, a je odhodlaná čo najskôr 
nahradiť zabezpečovací mechanizmus následnou dohodou. 

Túto verziu dohody o vystúpení však Parlament Spojeného kráľovstva zamietol v troch po 
sebe nasledujúcich hlasovaniach, a to 15. januára, 12. marca a 29. marca 2019. 

Zmena prístupu vlády Spojeného kráľovstva

Po tom, ako predsedníčka vlády Theresa Mayová odstúpila a bola vytvorená nová vláda 
Spojeného kráľovstva, nový predseda vlády Boris Johnson vo svojom vyhlásení o prioritách 
vlády prednesenom 25. júla 2019 uviedol, že Spojené kráľovstvo nemôže prijať dohodu, ktorá 
bola prerokovaná s predchádzajúcou predsedníčkou vlády. Nový predseda vlády vyjadril 
názor, že zabezpečovací mechanizmus sa musí odstrániť a problémy týkajúce sa írskej hranice 
sa vyriešia v kontexte budúcej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

Európska rada opätovne vo svojich záveroch z 10. apríla 2019 uviedla, že „dohodu o 
vystúpení nie je možné otvoriť a že akýkoľvek jednostranný záväzok, vyhlásenie alebo iný 
akt by mali byť v súlade s literou a duchom dohody o vystúpení, pričom nesmú brániť jej 
vykonávaniu“. Hlavný vyjednávač Michel Barnier v tejto súvislosti potvrdil, že EÚ je naďalej 
otvorená analýze právne funkčných návrhov predložených Spojeným kráľovstvom, ktoré by 
boli v súlade s dohodou o vystúpení. Rozhovory medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom teda 
pokračovali s cieľom nájsť alternatívne dojednania, ktoré by umožnili, aby dohoda 
o vystúpení obsahovala právne funkčné riešenie jedinečných okolností na ostrove Írsko. 

Vláda Spojeného kráľovstva predložila začiatkom októbra 2019 nové návrhy revidovaného 
protokolu o Írsku/Severnom Írsku, ktorý obsahoval tieto návrhy: 1) jedna regulačná zóna pre 
tovar na ostrove Írsko, 2) EÚ a Spojené kráľovstvo by tvorili dve rozdielne colné územia a 
všetky colné kontroly by sa vykonávali mimo hranice medzi Írskom a Severným Írskom a 3) 
Zhromaždenie Severného Írska a severoírska vláda by mali právomoc najprv udeliť súhlas 
s nadobudnutím účinnosti jedinej regulačnej zóny a následne každé štyri roky schvaľovať jej 
pokračovanie.

Hlavnými cieľmi vlády Spojeného kráľovstva bolo zabezpečiť, aby celé Spojené kráľovstvo 
bolo na jednotnom colnom území, opätovne získať kontrolu nad svojou vonkajšou obchodnou 
politikou a celkovo sa menej zamerať na pokračovanie bezproblémového obchodu medzi EÚ 
a Spojeným kráľovstvom.

Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier dospel k záveru, že návrhy Spojeného kráľovstva sú 
značne problematické, pretože by spôsobili vážne riziko pre jednotný trh EÚ a integritu colnej 
únie tým, že by nestanovovali operačné a dôveryhodné colné a regulačné kontroly na hranici 
medzi Írskom a Severným Írskom, z ktorých by sa v skutočnosti stali dve odlišné jurisdikcie. 
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Pokiaľ ide o demokratický súhlas, hoci pripustil možnosť posúdenia myšlienky poskytnúť 
severoírskym inštitúciám významnejšiu úlohu pri uplatňovaní protokolu, hlavný vyjednávač 
EÚ dospel k záveru, že návrh podmieňoval uplatňovanie protokolu jednostranným 
rozhodnutím severoírskych inštitúcií.

Z týchto dôvodov nebolo možné tieto návrhy akceptovať, pretože by zahŕňali nahradenie 
funkčného, praktického a právneho riešenia čisto hypotetickým a predbežným riešením.

Parlament reagoval prostredníctvom svojej skupiny BSG na návrhy Spojeného kráľovstva, 
pričom 3. októbra 2019 vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že návrhy Spojeného kráľovstva 
nepredstavujú základ pre dohodu, s ktorou by Parlament mohol súhlasiť. Obavy skupiny BSG 
sa v podstate týkali toho, že návrhy Spojeného kráľovstva o colných a regulačných aspektoch 
výslovne stanovovali infraštruktúru a kontroly, čo by mohlo poškodiť hospodárstvo celého 
ostrova. Pokiaľ ide o požiadavku súhlasu Zhromaždenia Severného Írska, spôsobilo by to, že 
dohoda by sa stala neistou a podmienenou predbežnými a jednostrannými rozhodnutiami 
namiesto istoty, ktorú poskytuje zabezpečovací mechanizmus. Parlament však zostal otvorený 
všetkým návrhom, pokiaľ boli dôveryhodné, právne použiteľné a mali rovnaký účinok ako 
kompromisy dosiahnuté v dohode o vystúpení.

Dohodnuté konečné znenie

Intenzívne rokovania pokračovali v nasledujúcich dňoch, a to až do 17. októbra 2019, keď 
Komisia oznámila, že odporučila Európskej rade (článok 50) schváliť dohodu dosiahnutú na 
úrovni vyjednávačov o revidovanom znení dohody o vystúpení vrátane revidovaného 
protokolu o Írsku/Severnom Írsku a schváliť revidované politické vyhlásenie o rámci 
budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Hlavný vyjednávač uviedol, že vyjednávačom „sa podarilo nájsť riešenia, ktoré plne 
rešpektujú integritu jednotného trhu [a] vytvorili nové a právne funkčné riešenie s cieľom 
zabrániť vzniku tvrdej hranice a chrániť mier a stabilitu na ostrove Írsko. Je to riešenie, ktoré 
funguje pre EÚ, Spojené kráľovstvo a ľudí a podniky v Severnom Írsku“.

Najvýznamnejšou zmenou je, že z revidovaného protokolu sa odstránilo riešenie spočívajúce 
v tzv. zabezpečovacom mechanizme a jednotná colná únia medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom. Podľa revidovaného protokolu je Severné Írsko plne súčasťou colného územia 
Spojeného kráľovstva pri uplatňovaní colných predpisov EÚ (článok 5 ods. 3 Protokolu o 
Írsku/Severnom Írsku). Na tovar prepravovaný z Veľkej Británie do Severného Írska sa 
neuplatňujú žiadne clá, pokiaľ pri ňom neexistuje riziko prepravenia do EÚ, pričom v takom 
prípade sa na tento tovar budú vzťahovať colné poplatky EÚ a pravidlá EÚ v oblasti DPH. 
Tým by sa zaistilo, že sa nebudú vyžadovať žiadne colné kontroly, ale boli by potrebné 
administratívne postupy na zabezpečenie toho, aby tovar prepravovaný do EÚ bol v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi.

Odstránenie jednotného colného územia medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom viedlo k 
odstráneniu pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže. Severné Írsko však zostane v súlade s 
vymedzeným súborom pravidiel týkajúcich sa jednotného trhu vrátane právnych predpisov o 
tovare, hygienických pravidiel pre veterinárne kontroly, pravidiel týkajúcich sa 
poľnohospodárskej výroby/marketingu, DPH a spotrebných daní z tovaru a pravidiel štátnej 
pomoci, a to všetko s cieľom zabrániť vzniku tvrdej hranice. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej 
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pomoci sa budú vzťahovať aj na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o opatrenia ovplyvňujúce 
obchod medzi Severným Írskom a EÚ.

Potrebné kontroly tovaru budú „vykonávané na hranici medzi Severným Írskom a zvyškom 
sveta alebo v rámci obchodu medzi východom a západom medzi Veľkou Britániou a 
Severným Írskom [...]. Tieto procesy budú vo veľkej miere elektronické a akékoľvek kontroly 
tovaru sa budú vzťahovať skôr na regulačné zosúladenie než na súlad s colnými predpismi“34.

Spojené kráľovstvo bude zodpovedné za vykonávanie ustanovení práva EÚ, ktoré sa 
uplatňujú na základe protokolu, ale predstavitelia EÚ budú mať právo vykonávať dohľad nad 
činnosťami Spojeného kráľovstva v tejto súvislosti. SDEÚ si naďalej zachová právomoc, 
pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení protokolu týkajúcich sa colného a regulačného 
zosúladenia35. 

Cieľom riešení stanovených v novom protokole je vyhnúť sa kontrolám na hraniciach medzi 
Írskom a Severným Írskom a zaručiť, aby medzi nimi neexistovala žiadna tvrdá hranica, 
pričom sa zároveň ochráni integrita jednotného trhu a colnej únie EÚ. Stanovuje sa v ňom 
skôr trvalé usporiadanie než „poistka“ podmienená uzavretím dohody o budúcom vzťahu. 

Hlavnou novinkou revidovaného protokolu je to, že je podmienený „súhlasom“ členov 
Zhromaždenia Severného Írska, ktorí rozhodnú o tom, či v Severnom Írsku bude pokračovať 
uplatňovanie príslušných právnych predpisov EÚ. Podmienky tohto súhlasu sa však výrazne 
odlišujú od podmienok pôvodne navrhnutých Spojeným kráľovstvom, pričom znenie 
zabezpečuje predvídateľnosť a stabilitu aspoň na niekoľko rokov.

Protokol nadobudne platnosť od skončenia prechodného obdobia v súlade s článkom 185 
ods. 5 dohody o vystúpení. Podľa článku 18 protokolu v spojení s jednostranným vyhlásením 
Spojeného kráľovstva týkajúcim sa fungovania ustanovenia „Demokratický súhlas v 
Severnom Írsku“ protokolu o Írsku/Severnom Írsku36, štyri roky po skončení prechodného 
obdobia však Zhromaždenie Severného Írska rozhodne, či bude pokračovať v uplatňovaní 
článkov 5 až 10 protokolu (regulačné, colné a trhové dojednania). V prípade schválenia po 
tomto počiatočnom období sa súhlas obnoví o štyri roky neskôr, ak ho pôvodne schválila 
väčšina poslancov Zhromaždenia Severného Írska, alebo o osem rokov, ak bol schválený na 
základe podpory oboch komunít, v zmysle článku 18 ods. 6 písm. a) protokolu. V prípade, že 
sa pokračovanie uplatňovania týchto ustanovení zamietne, prestanú sa uplatňovať dva roky po 
hlasovaní. 
 

34Explainer for the New Ireland/Northern Ireland Protocol and the Political Declaration on the Future 
Relationship (Vysvetlenie nového protokolu o Írsku/Severnom Írsku a politické vyhlásenie o budúcom vzťahu), 
ministerstvo pre vystúpenie z Európskej únie, vláda Spojeného kráľovstva, 18. október 2019. K dispozícii na: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPL
AINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DE
CLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf 
35Podrobnejšie informácie o revidovaných ustanoveniach protokolu nájdete na stránke Brexit: What did you 
agree with the UK today? (Čo ste dnes dohodli so Spojeným kráľovstvom?), Európska komisia, otázky a 
odpovede, 17. október 2019. K dispozícii na: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_19_6122
36Vyhlásenie je k dispozícii na stránke: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilat
eral_Declaration_on_Consent.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_19_6122
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
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Hoci protokol už nie je podmienený budúcou dohodou, v jej článku 13 ods. 8 sa jasne uvádza, 
že ho možno úplne alebo čiastočne nahradiť touto dohodou.

Protokol poskytuje právne funkčné a trvalé riešenie, ktoré zabraňuje vzniku tvrdej hranice a 
chráni hospodárstvo celého ostrova a Veľkopiatkovú dohodu vo všetkých jej rozmeroch, pri 
súčasnom zabezpečení integrity jednotného trhu.

Okrem toho sa v ňom stanovuje zachovanie spoločnej oblasti cestovania pri plnom 
rešpektovaní práv írskych občanov v Severnom Írsku vyplývajúcich z právnych predpisov 
EÚ. 

Vyrovnanie finančných záväzkov Spojeného kráľovstva

Vyrovnanie finančných záväzkov oboch strán v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva 
vyvolalo veľké polemiky na úplnom začiatku procesu v dôsledku sumy, ktorá sa má uhradiť, 
uvedenej v tlači (60 mld. EUR), a niektorí ju považovali za „možno najväčšiu prekážku 
hladkého vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ“37. 

Pokiaľ ide o EÚ, namiesto toho, aby sa dospelo k uvedenému údaju, cieľom bolo vymedziť 
metodiku, ktorou sa zabezpečí, aby EÚ aj Spojené kráľovstvo dodržiavali všetky povinnosti 
vyplývajúce z celého obdobia členstva Spojeného kráľovstva v EÚ, a to na základe zásady, že 
k čomu sa zaviazalo 28 členských štátov, musí znášať 28 členských štátov. Táto metodika 
bola dohodnutá na začiatku rokovaní. 

Vtedajšia predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva Theresa Mayová vo svojom florentskom 
prejave z 22. septembra 2017 skutočne jasne uviedla, že Spojené kráľovstvo dodrží záväzky, 
ktoré prijalo počas svojho členstva v EÚ.

Za EÚ Európska rada vo svojich usmerneniach z 29. apríla 2017 stanovila, že riadené 
vystúpenie by si vyžadovalo jednotné finančné vyrovnanie, ktoré by zabezpečilo, že EÚ aj 
Spojené kráľovstvo budú dodržiavať povinnosti vyplývajúce z celého obdobia členstva 
Spojeného kráľovstva v EÚ, ktoré sa vzťahujú na všetky záväzky a povinnosti.

Pre Parlament bolo jednoznačné, že Spojené kráľovstvo by malo splniť všetky svoje právne, 
finančné a rozpočtové povinnosti vrátane záväzkov patriacich do súčasného viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020, ktoré sa naň vzťahujú do dňa jeho vystúpenia 
a po ňom; Dohoda o vystúpení by sa mala zaoberať takýmito povinnosťami vrátane tých, 
ktoré vznikli EÚ, prostredníctvom jednotného finančného vyrovnania na základe ročnej 
účtovnej závierky EÚ auditovanej Európskym dvorom audítorov, ktorá by zahŕňala všetky 

37„Tento účet zahŕňa finančné záväzky, ktoré siahajú desaťročia do budúcnosti, v skutočnosti na dlhšie obdobie 
ako 40-ročné členstvo Spojeného kráľovstva v EÚ. Záväzky týkajúce sa dôchodkov, plány výdavkov na 
infraštruktúru, vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, dokonca aj aktíva ako satelity a budova Berlaymont – 
všetko toto treba rozdeliť v rámci vyrovnania, ak má byť brexit niečo iné ako tvrdé, neriadené, nepriateľské 
vystúpenie.“ citované z dokumentu „The €60 billion Brexit bill:  How to disentangle Britain from the EU 
budget“ (Účet za brexit vo výške 60 mld. EUR: ako oddeliť Britániu od rozpočtu EÚ), Alex Barker, politická 
správa, Centrum pre európsku reformu, 6. február 2017. K dispozícii na: 
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%e2%82%ac60-billion-brexit-bill-how-disentangle-
britain-eu-budget

https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
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právne záväzky vyplývajúce z nesplatených záväzkov a obsahovala ustanovenia o 
podsúvahových položkách, podmienených záväzkoch a iných finančných nákladoch priamo 
súvisiacich s vystúpením.

Mandátom na rokovania, ktorý Rada prijala 22. mája 2017, sa vymedzili zásady, na ktorých 
by sa mala zakladať metodika finančného vyrovnania, ktorá sa má stanoviť v prvej fáze 
rokovaní. Komisia na základe toho 24. mája 2017 vypracovala pracovný dokument o 
zásadách finančného vyrovnania, ktorý sa v podstate zakladá na zásade, že Spojené 
kráľovstvo musí dodržať svoj podiel na financovaní všetkých záväzkov, ktoré prijalo v čase, 
keď bolo členským štátom.

Vyjednávači vo svojej spoločnej správe z 8. decembra 2017 vyhlásili, že bola dohodnutá 
metodika finančného vyrovnania, ktorá pozostáva zo súboru zásad pre výpočet hodnoty 
finančného vyrovnania a spôsobov platby, dojednaní pre pokračujúcu účasť Spojeného 
kráľovstva na programoch VFR na roky 2014 – 2020 až do ich ukončenia a pre finančné 
dojednania týkajúce sa orgánov a fondov EÚ súvisiacich s politikami EÚ (Európska 
investičná banka, Európska centrálna banka, trustové fondy Európskej únie, nástroj pre 
utečencov v Turecku, agentúry Rady a Európsky rozvojový fond). 

V pôvodnom návrhu dohody o vystúpení z 28. marca 2018 sa uvedené opatrenia premietli do 
právnych podmienok vrátane určitých praktických postupov a termínov platieb. Parlament vo 
svojom uznesení zo 14. marca 201838 uviedol, že znenie do veľkej miery odráža jeho názory a 
nepridáva ďalšie pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa finančného vyrovnania. 
Revidovaný návrh dohody o vystúpení neobsahoval žiadne zmeny tejto časti znenia.

Piata časť dohody o vystúpení sa zaoberá finančnými ustanoveniami, ktoré zahŕňajú najmä:
 účasť Spojeného kráľovstva na rozpočte EÚ na roky 2019 a 2020, vykonávanie 

programov a činností EÚ v rámci VFR na roky 2014 – 2020 a pravidlá stanovené v 
právnych predpisoch EÚ uplatniteľné po skončení prechodného obdobia;

 akékoľvek nesplatené záväzky k 31. decembru 2020;
 pokuty vybrané EÚ a súvisiace úhrady splatné Spojenému kráľovstvu;
 príspevok Spojeného kráľovstva na financovanie záväzkov EÚ vzniknutých do 31. 

decembra 2020 vrátane podmienených finančných záväzkov týkajúcich sa finančných 
operácií, o ktorých bolo rozhodnuté alebo ktoré boli schválené pred nadobudnutím 
platnosti dohody o vystúpení, a právne prípady týkajúce sa finančných záujmov EÚ 
súvisiacich s rozpočtom;

 záväzky EÚ voči Spojenému kráľovstvu vo všeobecnosti vrátane záväzkov týkajúcich 
sa Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho investičného fondu;

 rozvrh platieb po roku 2020;
 náhrada splateného kapitálu, ktorý Spojené kráľovstvo poskytlo Európskej centrálnej 

banke;
 záväzky Spojeného kráľovstva týkajúce sa Európskej investičnej banky (EIB) a 

úhrady splateného upísaného kapitálu Spojeným kráľovstvom Európskej investičnej 
banke;

 záväzky Spojeného kráľovstva týkajúce sa Európskeho rozvojového fondu (ERF) a 
pokračujúca účasť Spojeného kráľovstva v tomto fonde až do uzavretia 11. ERF;

38Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
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 záväzky Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Núdzovému trustovému fondu Európskej 
únie pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania 
osôb v Afrike;

 účasť Spojeného kráľovstva v príslušných orgánoch súvisiacich s nástrojom pre 
utečencov v Turecku;

 záväzky Spojeného kráľovstva týkajúce sa financovania Európskej obrannej agentúry, 
Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie, Satelitného strediska Európskej únie 
a operácií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

Prechodné obdobie 
 
Medzi podstatnými otázkami, ktoré viedli k intenzívnej politickej a právnej diskusii, bola 
možnosť prechodných opatrení.

Článok 50 ZEÚ neobsahuje žiadny výslovný odkaz na možnosť prechodného obdobia a to 
vyvoláva otázky, či by toto ustanovenie mohlo predstavovať právny základ pre prechodné 
dojednania alebo či sa tieto dojednania museli opierať o samostatné, sektorové právne 
základy. 

Európsky parlament aj Európska rada zaujali pozíciu k tejto otázke v počiatočnej fáze 
procesu. Európska rada sa dohodla, že bolo potrebné rokovať o prechodnom období 
vzťahujúcom sa na celé acquis EÚ, hoci Spojené kráľovstvo ako tretia krajina by sa už 
nezapájalo do inštitúcií EÚ, nenavrhovalo alebo nevolilo by ich členov, ani by sa 
nezúčastňovalo na rozhodovaní orgánov, úradov a agentúr EÚ. 

Parlament vo svojom uznesení z 3. októbra 201739 dospel k záveru, že je potrebné prechodné 
obdobie, aby sa zabránilo kaskádovému scenáru k dátumu vystúpenia a zabezpečila sa právna 
istota a kontinuita. To by si vyžadovalo zachovanie existujúcich nástrojov a štruktúr EÚ v 
oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania, ktoré by predstavovali 
pokračovanie celého acquis communautaire a úplné uplatňovanie štyroch slobôd (voľný 
pohyb občanov, kapitálu, služieb a tovaru) v rámci plnej právomoci SDEÚ.

Obe inštitúcie jasne uviedli, že prechodné dojednania by mali byť prísne obmedzené tak v 
čase, ako aj v rozsahu pôsobnosti, mali by byť jasne vymedzené a mali by vytvárať prepojenia 
s budúcim vzťahom. Takýmito požiadavky by znamenali, že akékoľvek prechodné obdobie v 
rámci rozsahu pôsobnosti článku 50 ZEÚ by sa stalo aspektom procesu vystúpenia40. 

Zaviedla sa určitá podmienenosť tým, že sa z prechodného obdobia stala požiadavka na 
uzavretie plnohodnotnej dohody o vystúpení vzťahujúca sa na všetky otázky súvisiace 
s vystúpením. Bez dohody by neexistovalo žiadne prechodné obdobie. Takýto prechod, ktorý 
spája obdobie medzi ukončením členstva v EÚ a dohodou o budúcom vzťahu, je kľúčom pre 
riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. 

Do návrhu dohody o vystúpení sa zahrnulo prechodné obdobie vo štvrtej časti, v ktorej sa 
stanovuje, že prechodné obdobie alebo obdobie vykonávania sa začne dňom nadobudnutia 

39Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
40Tobias Lock a Fabian Zuleeg, Extending the transition period (Rozšírenie prechodného obdobia), dokument na 
rokovanie Centra pre európsku politiku, 28. september 2018, s. 6.
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platnosti dohody o vystúpení a skončí sa 31. decembra 2020 (článok 126 dohody o 
vystúpení). Počas tohto obdobia, hoci účasť Spojeného kráľovstva v inštitúciách, orgánoch, 
úradoch a agentúrach EÚ zanikne, keďže Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom, 
väčšina právnych predpisov EÚ zostane v Spojenom kráľovstve uplatniteľná a vo 
všeobecnosti (výnimky sú uvedené v článku 127 dohody o vystúpení) s rovnakým účinkom 
ako v členských štátoch, aby sa zabránilo narušeniu počas rokovaní o dohode o budúcom 
vzťahu. Toto obdobie môže byť predĺžené až o jeden alebo dva roky rozhodnutím Spoločného 
výboru do 1. júla 2020 (článok 132 dohody o vystúpení). 

Parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 201841 vyjadril podporu štvrtej časti návrhu 
dohody o prechodných dojednaniach. 

Malo by sa však uznať, že prechodné obdobie „poskytuje istý manévrovací priestor“, ale 
nezabráni „neriadenému odchodu, pretože jeho ustanovenia sa týkajú len spôsobov odchodu“ 
a „dosiahnutie dlhodobej dohody [...] bude mimoriadne náročné“, pretože „rokovania o 
komplexných, rozsiahlych a ambicióznych obchodných dohodách trvajú oveľa dlhšie a 
[budúca dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom] je pravdepodobne najchúlostivejšia, akú 
kedy EÚ musela vyrokovať“42. 

Pri postupných predĺženiach podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ je táto výzva ešte väčšia, 
keďže termín prechodného obdobia zostal v revidovanom návrhu dohody o vystúpení 
nezmenený. Pokiaľ sa rozhodnutie o rozšírení neprijme do 1. júla 2020, prechodné obdobie 
nepresiahne 11 mesiacov.

Riadenie

Inštitucionálny rámec dohody o vystúpení

Inštitucionálny rámec dohody o vystúpení na jednej strane a budúci vzťah medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom na strane druhej je pre Parlament kľúčovou témou. Vo svojom 
uznesení z 18. septembra 201943 Parlament vyjadril názor, že hodnota dohody o vystúpení je 
okrem iného v čo najväčšej možnej miere „obsahuje ustanovenia o riadení, ktoré [...] 
zabezpečujú úlohu Súdneho dvora Európskej únie pri výklade dohody o vystúpení“. 

Parlament nielenže dôsledne opakoval význam úlohy Súdneho dvora EÚ ako príslušného 
orgánu pri výklade a presadzovaní dohody o vystúpení, ale aj dôležitosť zabezpečenia rámca 
riadenia so spoľahlivým a nezávislým mechanizmom urovnávania sporov v kontexte dohody 
o budúcom vzťahu. Úloha Súdneho dvora Európskej únie je zásadným ukazovateľom 
autonómie a integrity právneho poriadku EÚ.

V dohode o vystúpení sa navrhuje diferencovaný systém riadenia v závislosti od jednotlivých 
častí dohody o vystúpení a v relevantnom čase, keďže počas prechodného obdobia sa 
uplatňovanie právnych predpisov EÚ nemení. Vo viacerých prípadoch pripisuje ústrednú 
úlohu Súdnemu dvoru Európskej únie.

41Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
42Tobias Lock a Fabian Zuleeg, Extending the transition period (Rozšírenie prechodného obdobia), dokument na 
rokovanie Centra pre európsku politiku, 28. september 2018, s. 3.
43Prijaté texty, P9_TA(2019)0016.
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Prechodné obdobie

Počas prechodného obdobia zostane Súdny dvor Európskej únie príslušný pre všetky konania 
zaznamenané pred skončením prechodného obdobia a až do vydania konečného záväzného 
rozsudku (článok 131 dohody o vystúpení ). Súdny dvor EÚ si ponechá svoju právomoc aj v 
prebiehajúcich konaniach až do konca prechodného obdobia (článok 86 dohody o vystúpení), 
ako aj v nových konaniach o porušení právnych predpisov podaných do štyroch rokov od 
skončenia prechodného obdobia v prípade porušenia práva EÚ alebo nedodržania 
administratívnych rozhodnutí EÚ pred skončením prechodného obdobia alebo v niektorých 
prípadoch aj po skončení prechodného obdobia (článok 87 dohody o vystúpení). 

Práva občanov

Pokiaľ ide o druhú časť dohody o vystúpení, týkajúcu sa práv občanov, SDEÚ zostane 
príslušný v prípade žiadostí o predbežné rozhodnutie súdov Spojeného kráľovstva osem rokov 
po skončení prechodného obdobia (ak sa predĺži prechodné obdobie, toto obdobie sa tiež 
predĺži o zodpovedajúci počet mesiacov). 

Urovnávanie sporov 

Pokiaľ ide o všeobecné urovnávanie sporov stanovené v dohode o vystúpení, všetky spory 
bude riešiť Spoločný výbor alebo rozhodcovský súd. Ak sa však spor týka výkladu pojmov 
alebo ustanovení práva Únie, podľa článku 174 je rozhodcovský súd povinný obrátiť sa na 
SDEÚ, aby rozhodol o tejto otázke. 

Protokol o Írsku/Severnom Írsku

V kontexte protokolu o Írsku/Severnom Írsku sa v článku 12 ods. 4 ustanovuje právomoc 
súdu v súvislosti s výkonom právomocí inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, pokiaľ ide 
o vykonávanie viacerých článkov protokolu, a v súvislosti s možnosťou prejudiciálnych 
rozhodnutí podľa článku 267 ZFEÚ. 

Budúci vzťah

Pokiaľ ide o budúci vzťah, Parlament vo svojom uznesení zo 14  marca 201844 poskytol 
podrobné informácie o otázke riadenia a vyjadril názor, že akákoľvek budúca dohoda medzi 
EÚ a Spojeným kráľovstvom so Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou by mala zahŕňať 
vytvorenie koherentného a spoľahlivého systému riadenia ako zastrešujúci rámec, ktorý by 
zahŕňal mechanizmy spoločného nepretržitého dohľadu na dohodou a riadenia ňou, ako aj 
mechanizmy urovnávania sporov presadzovania vo vzťahu k výkladu a uplatňovaniu 
ustanovení dohody.

Obrysy budúceho vzťahu sú však teraz menej jasné. V revidovanom politickom vyhlásení zo 
17. októbra 2019 sa odstránili odkazy na používanie dojednaní dohody o vystúpení ako 
základu na budúce urovnávanie sporov a presadzovanie (predtým odsek 132). V novom 
politickom vyhlásení sa tiež neuvádza odkaz na SDEÚ v kontexte mechanizmov 

44Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
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presadzovania, hoci si zachováva svoju úlohu, pokiaľ ide o výklad ustanovení a pojmov práva 
EÚ. Výslovne sa však poznamenáva, že Súdny dvor by nemal byť zapojený, ak spor 
nevyvoláva otázku práva EÚ. Vo všeobecnosti sa v predpokladanom inštitucionálnom rámci 
zohľadňuje nový prístup politického vyhlásenia spočívajúci vo voľnejšom, menej úzkom 
vzťahu. 

Úloha Parlamentu pri monitorovaní vykonávania dohody o vystúpení 

Okrem štruktúr stanovených v dohode o vystúpení sa Parlament snažil získať podstatnejšiu 
úlohu pri monitorovaní vykonávania dohody o vystúpení. Parlament totiž vyjadril obavy 
týkajúce sa značných právomocí Spoločného výboru zriadeného v článku 164 dohody o 
vystúpení, ako aj v súvislosti s tým, že dohoda o vystúpení nepredstavuje bežný druh 
medzinárodnej dohody s treťou krajinou, ale zmluvu medzi EÚ a odstupujúcim členským 
štátom.
 
Bolo potrebné zabezpečiť riadnu zodpovednosť a parlamentnú kontrolu v súvislosti s 
rozhodovaním v Spoločnom výbore.

Na základe mandátu Konferencie predsedov sa skupina BSG a jej predseda obrátili na Radu 
s cieľom nadviazať úzku spoluprácu v oblasti činností Spoločného výboru zriadeného 
dohodou o vystúpení. Rokovania sa zamerali na účasť EP na hlavných rozhodnutiach 
Spoločného výboru, a to aj pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia a finančných 
príspevkov Spojeného kráľovstva v uvedenom scenári a o ukončenie nezávislého 
monitorovacieho orgánu Spojeného kráľovstva.

Zapojenie EP do týchto záležitostí bolo potvrdené vo vyhlásení Jeana-Clauda Junckera, 
vtedajšieho predsedu Európskej komisie, počas záverečnej schôdze 8. volebného obdobia, 
ktorá sa konala 10. apríla 2019. Predseda Komisie zabezpečil, aby Komisia v súvislosti s 
vykonávaním dohody o vystúpení úzko spolupracovala s Parlamentom a aby v prípade, keď 
sa prijme rozhodnutie v Spoločnom výbore, Komisia úzko zapojila Parlament a čo najviac 
zohľadnila jeho názory.

Spoločný výbor sa skladá zo zástupcov EÚ a Spojeného kráľovstva a je zodpovedný za 
vykonávanie a uplatňovanie dohody o vystúpení. Rozhodnutia Spoločného výboru sú záväzné 
pre EÚ a Spojené kráľovstvo a majú rovnaký právny účinok ako dohoda o vystúpení, a výbor 
má rozsiahle právomoci, pokiaľ ide o fungovanie dohody o vystúpení. Patrí medzi ne 
právomoc rozhodovať o predĺžení prechodného obdobia a jeho účinkoch, najmä o výške 
príspevku Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ. 

V revidovanom protokole o Írsku/Severnom Írsku má Spoločný výbor aj dôležité právomoci v 
súvislosti s colnými opatreniami, najmä pokiaľ ide o určenie kritérií, na základe ktorých 
neexistuje riziko, že tovar prepravený do Severného Írska z krajín mimo EÚ bude následne 
presunutý do EÚ (článok 5 ods. 2 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku). Spoločný výbor má tiež 
právomoc stanoviť maximálnu celkovú ročnú podporu Spojeného kráľovstva na výrobu 
poľnohospodárskych výrobkov a obchod s nimi v Severnom Írsku, na ktoré sa nevzťahujú 
ustanovenia práva EÚ o štátnej pomoci (článok 10 ods. 2 a príloha 6 k protokolu o 
Írsku/Severnom Írsku). Tieto otázky sú obzvlášť dôležité vzhľadom na to, že sa týkajú 
záležitostí, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre jednotný trh EÚ. 
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V revidovanom znení rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení z 18. októbra 2019 sa 
ustanovuje v článku 2 ods. 4 každoročné podávanie správ Komisie Parlamentu a Rade o 
vykonávaní dohody o vystúpení, a najmä jej druhej časti, počas prvých piatich rokov po 
nadobudnutí jej platnosti. 

V článku 2 ods. 3 návrhu rozhodnutia Rady sa stanovuje, že Parlament bude môcť v plnej 
miere vykonávať svoje inštitucionálne výsady počas prác Spoločného výboru.

Podľa článku 3 ods. 5 a článku 4 ods. 8 toho istého rozhodnutia má Parlament tiež právo byť 
informovaný o rozhodnutiach Rady, ktorými sa Spojenému kráľovstvu povoľuje vyjadriť 
súhlas s tým, že bude počas prechodného obdobia viazané medzinárodnou dohodou, resp. 
povoľuje Írsku, Cyprusu a Španielsku rokovať o dvojstranných dohodách so Spojeným 
kráľovstvom v oblastiach výlučnej právomoci EÚ, a to v súvislosti s príslušnými protokolmi k 
dohode o vystúpení. 

Rámec budúceho vzťahu 

Povaha a forma rámca budúceho vzťahu bola tiež zahrnutá medzi otázky, ktoré sa počas 
rokovaní ukázali ako pomerne kontroverzné, pretože ustanovenia článku 50 ZEÚ v tomto 
ohľade nič nestanovujú.

Počas prevažnej časti procesu vystúpenia predstavoval budúci vzťah s EÚ pravdepodobne 
jednu z najdôležitejších otázok pre Spojené kráľovstvo, prinajmenšom počas úradovania 
premiérky Theresy Mayovej.

Aj napriek odmietnutiu účasti na vnútornom trhu a colnej únii bola podoba budúceho vzťahu, 
o ktorú sa usilovalo Spojené kráľovstvo v danom štádiu, veľmi ambiciózna, pokiaľ ide o 
prístup k programom, orgánom, databázam a dokonca aj zasadnutiam EÚ. Spojené kráľovstvo 
sa tiež snažilo súbežne rokovať o budúcom vzťahu a dojednaniach o vystúpení.

Parlament už na začiatku, vo svojom uznesení z 5. apríla 201745, objasnil, že aj keď sa 
usiloval o čo najužší budúci vzťah, tento musí byť vyvážený z hľadiska práv a povinností a 
vychádzať z predpokladu, že štát vystupujúci z EÚ nemôže mať rovnaké výhody ako členský 
štát. 

Parlament vo svojom uznesení z 13. decembra 2017 o stave rokovaní so Spojeným 
kráľovstvom46 ďalej konštatoval, že EÚ a Spojené kráľovstvo musia dospieť k celkovej 
zhode, pokiaľ ide o rámec budúcich vzťahov, a tento rámec by mal mať podobu politického 
vyhlásenia, ktoré bude prílohou dohody o vystúpení, a to s výhradou niekoľkých zásad 
uvedených v tom istom uznesení. 

Rovnaký postoj zaujala Európska rada vo svojich usmerneniach z 15. decembra 2017, ktorá k 
otázke budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom pristúpila ako k otázke 
vymedzenia celkovej zhody, ktorá sa má rozpracovať v politickom vyhlásení, ktoré bude 
prílohou dohody o vystúpení a na ktoré bude táto dohoda odkazovať.

45Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 24.
46Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 32.
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Možné obrysy budúceho vzťahu však zďaleka neboli jasné všetkým v Spojenom kráľovstve. 
Rôzne odvetvia a zainteresované strany predložili jednotlivé návrhy, siahajúce od základnej 
dohody o voľnom obchode po model „Nórsko plus“ alebo dokonca pristúpenie k EHP, hoci 
vláda Spojeného kráľovstva od začiatku jasne uviedla, že si neželá byť súčasťou vnútorného 
trhu, EHP alebo colnej únie. Každopádne v Spojenom kráľovstve panovalo jasné 
presvedčenie, že na určenie manévrovacieho priestoru“ vystúpenia je nevyhnutná jasná 
dohoda o budúcom vzťahu.

Parlament navrhol, aby sa budúci vzťah zakladal na článku 217 ZFEÚ a bol čo 
najkomplexnejší, čo najužší, ale vyvážený z hľadiska práv a povinností, a aby zaručoval 
integritu vnútorného trhu a štyroch slobôd, pričom by sa mal vyhnúť odvetvovému prístupu. 
Európska rada varovala, že hoci cieľom je hlboké partnerstvo, akýkoľvek budúci vzťah 
nemôže ponúknuť rovnaké výhody ako členstvo v EÚ, na čo jasne poukázal aj Parlament. 
Pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode, Európska rada tiež zdôraznila potrebu rovnováhy a 
ambícií v oblastiach, na ktoré sa dohoda vzťahuje, bez toho, aby sa oslabila integrita a riadne 
fungovanie EÚ.

Tieto zásady, ktoré načrtla EÚ, odmietli akékoľvek „vyberanie hrozienok z koláča“ 
v kontexte budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 201847 zdôraznil, že dohoda o pridružení v súlade 
s článkom 8 ZEÚ a článkom 217 ZFEÚ by mohla poskytnúť vhodný rámec budúcich vzťahov 
a zabezpečiť ucelený rámec správy, ktorého súčasťou by mohol byť spoľahlivý mechanizmus 
urovnávania sporov, čím by sa predišlo nárastu bilaterálnych dohôd a vzniku nedostatkov, 
ktorými sa vyznačuje vzťah EÚ so Švajčiarskom;

Parlament navrhol, aby bol tento budúci vzťah založený na štyroch hlavných pilieroch: 
– obchodné a hospodárske vzťahy, 
– zahraničná politika, bezpečnostná a rozvojová spolupráca, 
– vnútorná bezpečnosť, 
– tematická spolupráca.

Rokovania nakoniec viedli k dohode o politickom vyhlásení, ktoré niektorí podrobili kritike 
pre jeho nejasnú a nezáväznú povahu48.

Politické vyhlásenie je naozaj nezáväzný dokument, ktorý tvorí prílohu k dohode o vystúpení, 
ale nie je jej neoddeliteľnou súčasťou. Prvá verzia znenia bola uverejnená spolu s návrhom 
dohody o vystúpení v úradnom vestníku z 19. februára 201949. V odseku 3 vyhlásenia sa 
uvádza, že cieľom je stanoviť parametre ambiciózneho, širokého, hlbokého a flexibilného 
partnerstva v oblasti obchodnej a hospodárskej s spolupráce, presadzovania právnych 

47Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
48Pozri v tejto súvislosti príspevok z 8. decembra 2018 na blogu Steva Peersa „Analýza práva EÚ“, v ktorom 
uviedol, že „veľmi nezáväzná a nepresná povaha politického vyhlásenia vyvolala kritiku“. Vo svojom 
neskoršom príspevku z 12. marca 2019 Steve Peers zopakoval, že „politické vyhlásenie popri svojej nezáväznej 
povahe je nejasné alebo vyhýbavé, pokiaľ ide o viaceré kľúčové aspekty budúceho vzťahu. Mohlo by sa 
prehodnotiť (...) s cieľom stanoviť pevnejšie a presnejšie záväzky“. Oba príspevky sú k dispozícii na stránke: 
http://eulawanalysis.blogspot.com.
49Ú. v. EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 185.

http://eulawanalysis.blogspot.com


RR\1197308SK.docx 33/68 PE645.036v03-00

SK

predpisov a trestnej justície, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany a širších oblastí 
spolupráce.

V kontexte obnovenia rozhovorov o znení protokolu o Írsku/Severnom Írsku a v úzkom 
spojení s úpravami tohto protokolu vláda Spojeného kráľovstva zmenila prístup v porovnaní s 
prístupom predchádzajúcej vlády, čo sa týka budúceho vzťahu. Túto zmenu vyjadril predseda 
vlády Boris Johnson vo svojom liste z 2. októbra adresovanom predchádzajúcemu predsedovi 
Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi. V tomto liste predseda vlády Spojeného 
kráľovstva objasnil, že „zabezpečovací mechanizmus slúži na premostenie k navrhovanému 
budúcemu vzťahu s EÚ, v ktorom by bolo Spojené kráľovstvo úzko prepojené s EÚ colným 
režimom a v mnohých oblastiach by sa zosúladilo s právom EÚ. Tento navrhovaný budúci 
vzťah nie je cieľom súčasnej vlády Spojeného kráľovstva. Vláda má v úmysle, aby bol budúci 
vzťah založený na dohode o voľnom obchode, v rámci ktorej Spojené kráľovstvo prevezme 
kontrolu nad vlastnými regulačnými záležitosťami a obchodnou politikou.“

Revidované politické vyhlásenie zo 17. októbra 2019, uverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie z 12. novembra 201950, hoci zachováva nezmenené ciele z hľadiska oblastí, na 
ktoré sa má vzťahovať (odsek 3 politického vyhlásenia), teraz výslovne definuje model 
budúceho vzťahu: „jadrom bude komplexná a vyvážená dohoda o voľnom obchode“, na 
základe nulových ciel a nulových kvót. Ďalšie dôležité zmeny znenia odrážajú odstránenie 
zabezpečovacieho mechanizmu z  dohody o vystúpení, a teda aj odkazu na jednotné colné 
územie EÚ a Spojeného kráľovstva.

Zmeny znenia odrážajú zásadnú zmenu prístupu a úrovne ambícií: odkazy na zosúladenie 
pravidiel boli odstránené z častí znenia týkajúcich sa regulačných aspektov, colnej úpravy a 
kontrol; úloha SDEÚ bola odstránená v kontexte mechanizmov urovnávania sporov a 
mechanizmov presadzovania s výnimkou prípadov, keď sa objavili otázky týkajúce sa 
výkladu práva EÚ. Pokiaľ ide o rovnaké podmienky, v znení sa teraz odkazuje na „pevné 
záväzky na zabezpečenie rovnakých podmienok, [ktoré by mali] zodpovedať rozsahu a hĺbke 
budúcich vzťahov a hospodárskemu prepojeniu zmluvných strán“.

Pre EÚ vo všeobecnosti a najmä pre Parlament majú rovnaké podmienky zásadný význam. V 
tejto súvislosti je vhodné pripomenúť usmernenia Európskej rady (článok 50) z 23. marca 
2018, v ktorých sa potvrdilo, že Európska rada je pripravená pracovať na „vyváženej, 
ambicióznej a širokospektrálnej dohode o voľnom obchode (FTA), ak sa poskytnú dostatočné 
záruky rovnakých podmienok“, a že „budúce vzťahy budú prinášať obojstranne uspokojivé 
výsledky len vtedy, ak budú obsahovať pevné záruky zabezpečujúce rovnaké podmienky“.

Podobne Parlament vo svojom uznesení z 18. septembra 201951 jasne uviedol, že rokovania o 
budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by si vyžadovali silné záruky a 
ustanovenia týkajúce sa rovnakých podmienok s cieľom chrániť vnútorný trh EÚ a zabrániť 
tomu, aby sa firmy z EÚ dostali do potenciálneho nespravodlivého znevýhodnenia v 
hospodárskej súťaži, a že Parlament neratifikuje žiadnu dohodu o voľnom obchode, ktorá 
nebude rešpektovať takéto úrovne ochrany. 

50Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 178.
51Prijaté texty, P9_TA(2019)0016.
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Stanovisko spravodajcu

Vystúpenie Spojeného kráľovstva je poľutovaniahodným okamihom pre Európsku úniu a pre 
náš integračný proces, ale môžeme len rešpektovať zvrchované rozhodnutie britských 
občanov a pripraviť takú dohodu o vystúpení, ktorá zaručí, že rozdelenie spôsobí obom strán 
čo najmenšie škody. 

Dohoda o vystúpení je v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré inštitúcie a najmä Parlament 
stanovili na vedenie rokovaní a uzavretie dohody. Slúži základnému cieľu zabezpečiť riadené 
vystúpenie Spojeného kráľovstva a pripravuje pôdu na rokovania o spravodlivom a 
vyváženom budúcom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje, aby výbor AFCO vydal kladné 
odporúčanie k uzavretie dohody o vystúpení.
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LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci

Vec: stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

s poľutovaním sme vzali na vedomie, že v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre 
zahraničné veci požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Vzhľadom 
na naliehavosť tejto veci koordinátori výboru AFET 4. decembra 2019 rozhodli poslať 
stanovisko vo forme listu a vyzvať Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do svojej správy tieto návrhy:

S úctou

David McAllister

NÁVRHY

– so zreteľom na článok 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o rokovaniach 
so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť 
z Európskej únie a na uznesenia z 3.októbra 2017, 13. decembra 2017 a 18. septembra 
2019 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom, 

– so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady (článok 50) z 21. marca 2019 (PE 
639.609/CPG), 10. apríla 2019 (PE 639.538/CPG) a zo 17. októbra 2019 (EUCO XT 
20018/19);

– so zreteľom na revidované znenie politického vyhlásenia, ktorým sa stanovuje rámec 
budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, dohodnuté na 
úrovni vyjednávačov 17. októbra 2019 a uverejnené v Úradnom vestníku EÚ C 384 I 
z 12. novembra 2019, ktorým sa nahrádza znenie uverejnené v Ú. v. EÚ C 66I 
z 19. februára 2019;
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– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. septembra 2019 s názvom Dokončenie príprav 
na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie 1. novembra 2019 (PE 
639.554/CPG);

– so zreteľom na článok 56 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

A. keďže v článku 184 dohody o vystúpení sa Únia a Spojené kráľovstvo vyzývajú, 
aby vynaložili maximálne úsilie a podnikli kroky potrebné na urýchlené dojednanie 
dohôd upravujúcich ich budúci vzťah; 

B. keďže podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je v pôsobnosti Výboru pre 
zahraničné veci „presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie zahraničnej politiky Únie, 
pokiaľ ide o [...] posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami prostredníctvom 
komplexnej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú 
asociačné dohody a dohody o partnerstve“; 

C. keďže, ako sa uvádza v uznesení Parlamentu z 18. septembra 2019, Parlament 
poznamenáva, že politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúcich vzťahov 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, je v súlade s uznesením Parlamentu zo 14. marca 
2018 o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v ktorom sa 
požaduje dohoda o pridružení, ako aj s podrobnými vyjadreniami výborov Parlamentu, 
a zohľadňujú sa v ňom rozhodnutia Spojeného kráľovstva o rozsahu a hĺbke jeho 
budúcich vzťahov s Úniou;

D. keďže článok 129 dohody o vystúpení obsahuje „osobitné dojednania týkajúce sa 
vonkajšej činnosti Únie“, na základe ktorých je Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia viazané povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd, ktoré uzavrela 
Únia; keďže táto povinnosť zároveň prináša zainteresovaným stranám vrátane 
medzinárodných partnerov jednoznačnosť a predvídateľnosť; keďže Spojené kráľovstvo 
nemôže počas prechodného obdobia samostatne uzavierať medzinárodné dohody 
v oblasti výlučnej právomoci Únie, pokiaľ k tomu Únia nedá súhlas; keďže Spojené 
kráľovstvo musí zároveň počas prechodného obdobia uplatňovať reštriktívne opatrenia 
Únie, ktoré sú už v platnosti alebo ktoré sa prijmú počas prechodného obdobia, 
podporovať vyjadrenia a pozície EÚ v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách 
a na základe rámcovej dohody o účasti sa v jednotlivých prípadoch zúčastňovať 
vojenských operácií a civilných misií Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBOP), avšak bez možnosti podieľať sa na velení; keďže touto dohodou nebude 
dotknutá rozhodovacia autonómia Únie ani zvrchovanosť Spojeného kráľovstva 
a Spojenému kráľovstvu ostane právo rozhodnúť, ako zareaguje na výzvu alebo možnosť 
zúčastniť sa na operáciách alebo misiách; 

E. keďže článok 127 ods. 2 dohody o vystúpení obsahuje ustanovenie o skorom dosiahnutí 
dohôd upravujúcich budúci vzťah Únie a Spojeného kráľovstva v oblasti spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky; 
keďže toto ustanovenie je veľmi dôležitým a pozitívnym prvkom, vzhľadom na to, že ide 
o oblasť, v ktorej sa záujmy Únie a Spojeného kráľovstva najviac približujú a kde by 
takéto skoré dosiahnutie dohôd poskytlo stabilný rámec pre spoluprácu Spojeného 
kráľovstva a Únie v oblasti vonkajšej činnosti; keďže takéto dohody by však mali 
podliehať primeranej parlamentnej kontrole stanovenej v článku 218 ods. 10 Zmluvy 
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o fungovaní Európskej únie, a to aj tým, že Európsky parlament musí byť ihneď 
a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách postupu rokovaní a uzatvárania 
dohôd;

F. keďže článok 156 dohody o vystúpení zabezpečuje, že Spojené kráľovstvo bude 
do 31. decembra 2020 prispievať na financovanie Európskej obrannej agentúry, Inštitútu 
Európskej únie pre bezpečnostné štúdie a Satelitného strediska Európskej únie, ako aj 
na náklady súvisiace s operáciami v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

1. Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
odporučil Parlamentu, aby udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody 
o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie 
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
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LIST VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu sa Výbor pre medzinárodný obchod rozhodol predložiť 
stanovisko Vášmu výboru. Na schôdzi 21. januára 2020 rozhodol predložiť toto stanovisko 
vo forme listu.

Na tejto schôdzi Výbor pre medzinárodný obchod vec posúdil a rozhodol o tom, že požiada 
Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy.

S úctou

Bernd Lange

NÁVRHY

A. keďže proces rokovaní o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva je zdĺhavý 
a namáhavý;

B. keďže z hľadiska kontinuity obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom by ratifikácia dohody oboma stranami a jej včasné nadobudnutie platnosti boli 
najlepším možným scenárom; 

C. keďže v posledných niekoľkých rokoch rôzne štátne a súkromné subjekty dostatočne 
preukázali, že dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez uzavretej dohody by boli 
závažné, a to v podobe narušenia obchodných a hospodárskych vzťahov, ako i dosahu na ďalšie 
odvetvia;

D. keďže Výbor pre medzinárodný obchod zastáva názor, že hoci je táto dohoda formálnym 
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krokom smerujúcim k usporiadanému vystúpeniu Spojeného kráľovstva, obe strany by sa mali 
oveľa viac zamerať na rokovania o budúcich hospodárskych a obchodných vzťahoch, aby sa 
dosiahol čo najlepší dlhodobý výsledok; 

E. keďže podľa zmeneného a doplneného protokolu o Írsku a Severnom Írsku bude mať Spojené 
kráľovstvo ako tretia krajina povinnosť vykonávať časti Colného kódexu Únie, pričom by 
mohol vzniknúť problém s riadnym vykonávaním a presadzovaním ustanovení; 

F. keďže pojem tovaru, pri ktorom hrozí „riziko následného premiestnenia do Únie“, použitý 
v článku 5 Protokolu o Írsku a Severnom Írsku je nejasný a závisí od následných rozhodnutí 
spoločného výboru, ktoré sú vyňaté z akéhokoľvek formálneho preskúmania Európskym 
parlamentom a ktoré budú prijímané len do konca prechodného obdobia;

1. Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre ústavné veci ako gestorský výbor, aby 
odporučil Parlamentu, aby udelil svoj súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody 
o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie 
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

2. Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Komisiu, aby vykonala účinné previerky a kontroly 
vykonávania Colného kódexu Únie orgánmi Spojeného kráľovstva. Výbor pre medzinárodný 
obchod žiada, aby bol plne informovaný o uplatňovaní článku 5 protokolu o Írsku a Severnom 
Írsku a o všetkých  následných návrhoch rozhodnutia spoločného výboru podaných podľa tohto 
ustanovenia.
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LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej 
únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(2018/0427(NLE)) 

Vážený pán Tajani,

v rámci uvedeného postupu sa Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci rozhodol predložiť 
stanovisko Vášmu výboru. Na schôdzi 3. septembra 2019 rozhodol predložiť toto stanovisko 
vo forme listu.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 22. januára 
2020. Na uvedenej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre ústavné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojho návrhu odporúčania, tieto návrhy.

S úctou

Lucia Ďuriš Nicholsonová
NÁVRHY

A. keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len 
„Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (ďalej len „vystúpenie“) bude mať vplyv na milióny občanov – a to tak na 
občanov Spojeného kráľovstva žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Únii a na 
občanov Únie žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj na 
osoby, ktoré nie sú občanmi Únie a Spojeného kráľovstva; keďže je potrebné, aby sa 
občanom Únie a Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinným príslušníkom poskytla 
recipročná ochrana v prípadoch, keď využili svoje práva týkajúce sa voľného pohybu 
osôb pred dátumom stanoveným v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu z 19. októbra 2019 (ďalej len „dohoda“); keďže práva všetkých občanov vrátane 
práv, ktoré vyplývajú z období poistenia na účely sociálneho zabezpečenia, sa musia v 
plnej miere chrániť;

B. keďže je nevyhnutné, aby sa v rámci prechodných opatrení, ako aj v budúcich dohodách 
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medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom zabezpečila ochrana acquis EÚ v celom jeho 
rozsahu a najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

C. keďže je mimoriadne dôležité zabezpečiť voľný pohyb pracovníkov vrátane mobilných, 
cezhraničných, prihraničných a vyslaných pracovníkov, poukazuje v tejto súvislosti na 
osobitnú situáciu takýchto pracovníkov, ktorí pôsobia v krajinách susediacich so 
Spojeným kráľovstvom; 

D. keďže výbor EMPL osobitne preskúmal články 24 až 39 dohody a prílohu 1 k nej, ako 
aj znenie Politického vyhlásenia, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi 
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom zo 17. októbra 2019 (ďalej len „politické 
vyhlásenie“), najmä jeho odseky 17 a 77;

1. víta skutočnosť, že cieľom dohody je zabezpečiť riadené vystúpenie a čo najviac 
obmedziť akékoľvek narušenie;

2. víta skutočnosť, že práva pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb sú 
zaručené v kapitole 2 dohody (články 24, 25 a 26); 

3. víta podrobné ustanovenia o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sú uvedené v kapitole 
3 dohody (články 27, 28 a 29);

4. víta podrobné ustanovenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v hlave III 
dohody (články 30 až 36), ktoré chránia práva vyplývajúce z poistenia na účely 
sociálneho zabezpečenia; 

5. víta skutočnosť, že v článku 135 dohody sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo má v 
rokoch 2019 a 2020 prispievať do rozpočtov Únie a zúčastňovať sa na ich plnení, a 
zdôrazňuje skutočnosť, že je to dôležité z hľadiska súčasných programov ESF, FEAD, 
EaSI a EGF a opatrení, ktoré ich majú nahradiť;

6. víta skutočnosť, že podľa článku 137 dohody sa majú programy a činnosti Únie, ktoré 
sú viazané na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 alebo 
predchádzajúcich finančných výhľadov, implementovať v rokoch 2019 a 2020 vo 
vzťahu k Spojenému kráľovstvu na základe uplatniteľného práva Únie;

7. víta zámer Spojeného kráľovstva zúčastňovať sa na programoch Únie a spolufinancovať 
ich za podmienok stanovených v príslušných nástrojoch Únie, a to v oblastiach ako 
veda a inovácie, mládež, kultúra a vzdelávanie ako súčasť budúcich vzťahov medzi 
Úniou a Spojeným kráľovstvom, ako sa uvádza v politickom vyhlásení; vyjadruje 
znepokojenie nad nedávnym hlasovaním britského parlamentu a vyjadreniami štátneho 
tajomníka Spojeného kráľovstva pre vzdelávanie, ktoré spochybňujú budúcu účasť 
Spojeného kráľovstva na programe Erasmus; zdôrazňuje, že bude potrebné, aby 
žiadatelia z Únie aj Spojeného kráľovstva boli po prechodnom období v dostatočnom 
predstihu informovaní o podmienkach a harmonogramoch takýchto programov;

8. víta taktiež skutočnosť, že podľa článku 140 dohody je Spojené kráľovstvo zodpovedné 
vo vzťahu k Únii za podiel svojich rozpočtových záväzkov na rozpočte Únie 
a rozpočtoch decentralizovaných agentúr Únie, ktoré nie sú k 31. decembru 2020 
splatené, a za svoj podiel na záväzkoch prijatých v roku 2021 v súvislosti s prenosom 
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viazaných rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na rok 2020;

9. berie na vedomie, že z prílohy 4 k dohode bol vypustený bod 3, ktorý sa zaoberal 
sociálnymi a pracovnými normami spojenými so zabezpečovacím mechanizmom; víta 
nové riešenie otázky Írska/Severného Írska, podľa ktorého je územie Severného Írska de 
jure súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva, ale zostáva de facto v colnom 
pásme Únie tým, že sa uplatňujú clá a colné predpisy Únie;

10. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v dohode chýba odkaz na sociálne a pracovné 
normy a že vypustená bola doložka 34 a zoznam 4 v revidovanom návrhu zákona o 
vystúpení, v ktorých bola pre prechodné obdobie, resp. obdobie vykonávania stanovená 
dodatočná procesná ochrana práv pracovníkov, ktoré sú v súčasnosti súčasťou práva 
Únie; vyjadruje tiež znepokojenie nad tým, že sa nielenže vypúšťa výslovná zmienka o 
právach pracovníkov, ale že je aj reálne možné, že existujúce práva pracovníkov 
vyplývajúce z právnych predpisov Únie nebudú v Spojenom kráľovstve po uplynutí 
prechodného obdobia alebo obdobia vykonávania chránené pred zmenou, zrušením 
alebo odvolaním v rámci vnútroštátneho práva, pričom poznamenáva, že vláda 
Spojeného kráľovstva vyjadrila zámer prijať osobitné právne ustanovenia na ochranu a 
posilnenie práv pracovníkov v novom zákone o zamestnanosti; zdôrazňuje, že úroveň 
ochrany, ktorá je v súčasnosti stanovená zákonmi, inými právnymi predpismi 
a postupmi sa nesmie znížiť pod úroveň stanovenú spoločnými normami uplatniteľnými 
v rámci Únie a Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia v oblasti pracovnej 
a sociálnej ochrany a pokiaľ ide o základné práva pri práci, bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, spravodlivé pracovné podmienky a zamestnanecké normy, práva na 
informácie a konzultácie na úrovni spoločnosti a reštrukturalizáciu; v tejto súvislosti 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že Spojené kráľovstvo v súčasnosti nevyvíja žiadne, 
resp. len veľmi malé úsilie o vykonávanie nedávnych právnych predpisov Únie v oblasti 
sociálnych vecí a zamestnanosti, ako je zmenená smernica o vysielaní pracovníkov, 
smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov 
a smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej 
únii;

11. vyjadruje poľutovanie najmä nad tým , že väčšina ustanovení týkajúcich sa rovnakých 
podmienok, ktoré sú obsiahnuté v bývalej prílohe 4 k Protokolu o Írsku/Severnom 
Írsku, sa na základe dohody nebude vzťahovať na Severné Írsko, čo predstavuje 
potenciálne riziko pre vnútorný trh Únie a celé ostrovné hospodárstvo; 

12. ďalej vyjadruje poľutovanie nad zavedením nového pododdielu (1) v doložke 26 
revidovaného zákona o dohode o vystúpení, ktorý vláde Spojeného kráľovstva 
umožňuje stanoviť okolnosti, za ktorých by sa niektoré nižšie súdy mohli po uplynutí 
prechodného obdobia odchýliť od rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, čo by 
mohlo viesť k tomu, že súdy nižšieho stupňa už nebudú viazané ustálenou judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie, pokiaľ ide o práva pracovníkov vyplývajúce z právnych 
predpisov EÚ;

13. víta skutočnosť, že Únia a Spojené kráľovstvo sú odhodlané v budúcnosti dosiahnuť 
dohodu o voľnom obchode podľa článku 184 dohody;

14. víta, že Európsky parlament a Parlament Spojeného kráľovstva nadviazali dialóg, v 
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rámci ktorého si zákonodarcovia vymieňajú názory a odborné poznatky o otázkach 
týkajúcich sa budúceho vzťahu; zastáva názor, že v súlade s politickým vyhlásením by 
sa mal podporovať aj dialóg s občianskou spoločnosťou, ktorý by mal zahŕňať najmä 
mládežnícke organizácie a združenia zamestnancov, ktoré zastupujú občanov Únie 
pracujúcich v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva pracujúcich v 
Únii; 

15. zdôrazňuje, že v dohode o budúcich vzťahoch sa musí zabezpečiť, aby Spojené 
kráľovstvo v plnej miere rešpektovalo sociálne a pracovné normy Únie, a to s cieľom 
zaručiť rovnaké podmienky pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž, ako sa 
zdôrazňuje v oddiele XIV odseku 77 politického vyhlásenia; 

16. víta preto, že odsek 77 politického vyhlásenia zahŕňa kľúčové prvky prílohy 4 
predchádzajúcej verzie dohody, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že zatiaľ čo 
príloha 4 ako príloha k protokolu k predchádzajúcej dohode bola právne záväzná, 
politické vyhlásenie je len vyhlásením o úmysle;

17. v tejto súvislosti zdôrazňuje a pripomína, že tri zásady, ktorými sa riadi budúca dohoda 
o voľnom obchode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, konkrétne žiadne kvóty, 
žiadne clá a žiadny dumping, a to aj pokiaľ ide o sociálne normy a normy 
zamestnanosti, musia byť nedeliteľné, a naliehavo vyzýva vyjednávača Únie, aby bol v 
tejto súvislosti obzvlášť obozretný vo všetkých fázach rokovaní o budúcich vzťahoch 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom; 

18. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva v revidovanom 
zákone o dohode o vystúpení zaviedla novú doložku 33, ktorá výslovne zakazuje 
akékoľvek predĺženie prechodného obdobia po roku 2020; dôrazne varuje, že toto 
ustanovenie by mohlo vyústiť do scenára bez dohody, čo by malo katastrofálne dôsledky 
tak pre ľudí, ako aj pre podniky v Únii a v Spojenom kráľovstve, keďže harmonogram 
rokovaní o komplexnej dohode o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom je príliš krátky; naliehavo vyzýva vládu Spojeného kráľovstva a britský 
parlament, aby svoju pozíciu prehodnotili; zdôrazňuje, že dohoda o budúcich vzťahoch 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom musí obsahovať ustanovenia o rovnakých 
podmienkach, pokiaľ ide o sociálne a pracovné normy; naliehavo vyzýva vládu 
Spojeného kráľovstva, aby do konca prechodného obdobia zaviedla nový zákon o 
zamestnanosti, ktorým by sa zabránilo situácii, v ktorej by práva pracovníkov neboli 
chránené ani existujúcimi právnymi predpismi Únie, ani zákonom Spojeného kráľovstva 
o zamestnanosti; zdôrazňuje, že sociálne a pracovné normy v zákone o zamestnanosti by 
nemali byť nemenné, ale mali by sa priamo riadiť všetkými zlepšeniami sociálnych a 
pracovných noriem v Európskej únii, aby sa tak zabezpečili rovnaké podmienky medzi 
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Výbor EMPL preto vyzýva výbor AFCO, aby ako gestorský výbor vzal jeho pozíciu uvedenú 
vyššie do úvahy a odporučil Parlamentu, aby udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady 
o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
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LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A 
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Pán Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k uzavretiu Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín poverený predložením stanoviska Vášmu výboru. Na schôdzi 6. novembra 2019 
rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín preskúmal túto otázku na 
svojej schôdzi 21. januára 2020. Na uvedenej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre 
ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

Pascal Canfin

NÁVRHY

1. domnieva sa, že brexit je otázkou, ktorá má ďalekosiahle a dlhodobé dôsledky tak pre EÚ, 
ako aj pre Spojené kráľovstvo. Verejné zdravie, bezpečnosť potravín a problematika 
životného prostredia boli stredobodom rokovaní a verejnej diskusie o vystúpení 
Spojeného kráľovstva z EÚ. Výbor ENVI preto rokovania pozorne sledoval; 

2. víta skutočnosť, že základným cieľom zmenenej dohody o vystúpení je naďalej prispievať 
k zachovaniu mieru na ostrove Írsko a k rešpektovaniu a zaručeniu dodržiavania 
Veľkopiatkovej dohody, najmä pokiaľ ide o zabránenie vzniku tvrdej hranice a ochranu 
celého ostrovného hospodárstva. Dohodou sa takisto zabezpečuje, aby sa ostrov Írsko 
považoval za jeden environmentálny subjekt a aby sa environmentálne normy zachovávali 
na oboch stranách neviditeľnej hranice. Z pohľadu výboru ENVI je takýto prístup 
obzvlášť dôležitý, keďže dohodnuté oblasti spolupráce medzi severom a juhom 
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obsiahnuté vo Veľkopiatkovej dohode zahŕňajú životné prostredie a zdravie;

3. oceňuje jednotu, ktorú EÚ preukázala počas rokovaní, a jej úsilie o zabránenie škodlivým 
dôsledkom vystúpenia bez dohody; víta, že sa dosiahla dohoda, pričom však konštatuje, 
že súčasná dohoda neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o podmienky upravujúce budúci 
vzťah medzi Spojeným kráľovstvom (s výnimkou Severného Írska) a EÚ-27 na konci 
prechodného obdobia 31. decembra 2020. Toto prechodné obdobie je možné predĺžiť, ale 
vláda Spojeného kráľovstva o to musí požiadať do júna 2020;

4. konštatuje, že v dôsledku zrušenia zabezpečovacieho mechanizmu pre celé Spojené 
kráľovstvo sa bezpredmetnými stali aj príslušné záväzné ustanovenia týkajúce sa 
životného prostredia; poukazuje najmä na to, že ustanovenia o zákaze zníženia úrovne 
ochrany životného prostredia sa už neuplatňujú. V revidovanom protokole už nie sú 
obsiahnuté dávno zavedené environmentálne zásady EÚ, ako je zásada predbežnej 
opatrnosti alebo zásada „znečisťovateľ platí“;

5. EÚ a Spojené kráľovstvo mali na základe zabezpečovacieho mechanizmu pre celé 
Spojené kráľovstvo prijať potrebné opatrenia na splnenie svojich príslušných záväzkov 
vyplývajúcich z medzinárodných dohôd na riešenie zmeny klímy vrátane tých, ktorými sa 
implementuje Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ako je napríklad Parížska dohoda 
z roku 2015. Odkaz na Parížsku dohodu v revidovanom protokole chýba, hoci je uvedený 
v politickom vyhlásení;

6. v pôvodnom protokole bolo okrem toho stanovené, že Spojené kráľovstvo by malo 
zaviesť systém stanovovania cien uhlíka, ktorý by mal prinajmenšom rovnakú účinnosť a 
rozsah ako systém EÚ na obchodovanie s emisiami, pričom protokol zahŕňal ustanovenie, 
podľa ktorého malo Spojené kráľovstvo zaviesť transparentný systém na účinné 
vnútroštátne monitorovanie, nahlasovanie, dohľad a presadzovanie svojich povinností 
nezávislým orgánom s primeranými zdrojmi. Tieto ustanovenia boli taktiež vypustené; 

7. ďalej poznamenáva, že v prvej verzii protokolu mal spoločný výbor zložený zo zástupcov 
EÚ a Spojeného kráľovstva a zodpovedný za vykonávanie dohody splnomocnenie 
prijímať rozhodnutia, ktorými sa stanovujú minimálne záväzky týkajúce sa zníženia 
vnútroštátnych emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, maximálneho obsahu síry v 
lodných palivách a najlepších dostupných techník vrátane emisných limitov v súvislosti s 
priemyselnými emisiami. V prípade sporov týkajúcich sa výkladu a uplatňovania 
environmentálnych ustanovení existovala možnosť obrátiť sa na spoločný výbor so 
žiadosťou o riešenie. Tieto ustanovenia už neplatia; 

8. okrem toho konštatuje, že v revidovanom politickom vyhlásení sa v oddiele týkajúcom sa 
rovnakých podmienok, ktorého cieľom je zabrániť nekalej hospodárskej súťaži, teraz 
používa dôraznejšia formulácia, pokiaľ ide o dodržiavanie spoločných vysokých noriem 
platných v EÚ a v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia a následne okrem 
iného aj o zachovanie environmentálnych noriem na vysokej úrovni. Vzhľadom na 
nezáväzný charakter politického vyhlásenia a na možnosť, že Spojené kráľovstvo sa 
prípadne rozhodne, že v budúcnosti uzavrie s tretími krajinami obchodné dohody s menej 
prísnymi normami, budú musieť EÚ a Spojené kráľovstvo zabezpečiť, aby sa tieto vysoké 
normy v budúcnosti zachovali; konštatuje, že ratifikácia akejkoľvek budúcej dohody o 
voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom si bude vyžadovať zásadné ustanovenia 
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týkajúce sa rovnakých podmienok a že výbor ENVI bude tieto ustanovenia dôkladne 
skúmať; 

9. dôrazne odporúča, aby sa EÚ a Spojené kráľovstvo usilovali čo najužšie spolupracovať v 
rámci politiky v oblasti klímy, čo by v ideálnom prípade znamenalo, že Spojené 
kráľovstvo sa bude aj v budúcnosti zúčastňovať na všetkých nástrojoch politiky v tejto 
oblasti;

10. vyzýva najmä na cielené opatrenia na zabezpečenie stáleho a rýchleho prístupu k 
bezpečným liekom a zdravotníckym pomôckam pre pacientov vrátane bezpečných a 
konzistentných dodávok rádioizotopov. S cieľom zaistiť bezpečnosť pacientov by EÚ a 
Spojené kráľovstvo mali pracovať na vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií, aby sa 
zabezpečila mobilita zdravotníckych pracovníkov.

Považuje za nanajvýš dôležité, aby sa jeho názory a obavy riadne vzali na vedomie a 
zohľadnili, a preto žiada, aby výbor AFCO ako gestorský výbor vzal jeho pozíciu uvedenú 
vyššie do úvahy. 

Výbor ENVI vyzýva výbor AFCO, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby udelil 
súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu.
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LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
PHS 08B043
BRUSEL

Vec: stanovisko k uzavretiu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu ((2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa poverený 
predložením stanoviska Vášmu výboru formou listu.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 
4. decembra 2019. Na uvedenej schôdzi1 výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre ústavné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

Petra De Sutter MD, PhD
predsedníčka

NÁVRHY

Vnútorný trh 

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pierre Karleskind (úradujúci predseda), Róża Thun und Hohenstein 
(podpredsedníčka), Maria Manuel Leitão Marques (podpredsedníčka), Petra De Sutter (spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andrus Ansip, 
Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David 
Cormand, Dinesh Dhamija, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, 
Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, John Longworth, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado 
López, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, 
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann a Ivan Štefanec.
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1. pripomína, že voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu je zaručený colnou úniou 
a pravidlami o harmonizácii a vzájomnom uznávaní výrobkov, ako aj judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie. Dohľad nad trhom a spoľahlivé normy pre výrobky sú 
preto nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou akéhokoľvek budúceho vzťahu 
so Spojeným kráľovstvom, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre podniky EÚ 
a primeraná ochrana spotrebiteľov v EÚ;

2. trvá na tom, že operačné postupy, ktoré sa majú prijať počas prechodného režimu, 
musia byť zamerané na zachovanie pravidiel vnútorného trhu Únie pre tovar a colnej 
únie. Je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť súlad tovaru s pravidlami jednotného 
trhu;

3. s uspokojením zdôrazňuje, že v dohode sa vo všeobecnosti zachováva uplatniteľnosť 
základných zásad týkajúcich sa voľného pohybu služieb, usadenia sa a uznávania 
odborných kvalifikácií počas prechodného obdobia, aby sa zabránilo narušeniu 
fungovania jednotného trhu;

4. v tejto súvislosti osobitne pripomína, že podľa článku 25 dohody budú mať samostatne 
zárobkovo činné osoby pri zohľadnení určitých obmedzení právo na slobodu usadiť sa 
a slobodu poskytovať služby, ktoré zaručuje zmluva. Právo na výkon povolania 
zabezpečuje článok 27 dohody, keďže uznanie odborných kvalifikácií, ktoré sa 
uskutoční pred skončením prechodného obdobia a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
smernice o uznávaní odborných kvalifikácií alebo smernice o výkone právnického 
povolania, si naďalej zachová účinok. Na uľahčenie vykonávania týchto ustanovení 
v praxi sa v článku 29 dohody stanovuje administratívna spolupráca v oblasti uznávania 
odborných kvalifikácií;

5. víta skutočnosť, že dohodou sa objasňujú uplatniteľné pravidlá pre postupy verejného 
obstarávania, ktoré sa začnú pred koncom prechodného obdobia a nebudú počas tohto 
obdobia ukončené, a to aj so zreteľom na nápravné opatrenia;

Spotrebiteľská politika

6. zdôrazňuje, že práva spotrebiteľov vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a iných 
príslušných predpisov EÚ sú plne uplatniteľné aj počas prechodného obdobia, 
a zdôrazňuje, že hoci situácia spotrebiteľov a obchodníkov by sa nemala zmeniť a aj 
počas prechodného obdobia by mali mať rovnaké práva a povinnosti, zároveň je 
dôležité, aby spotrebitelia mali primerané informácie v prípade, že nakupujú 
v Spojenom kráľovstve alebo od obchodníka zo Spojeného kráľovstva;

Clá 

7. domnieva sa, že v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z colnej únie možno 
očakávať napätie v obchode a dodávateľských reťazcoch podnikov; je presvedčený, že 
by sa malo zabrániť vážnym narušeniam toku tovaru; keďže skúška pripravenosti, ktorú 
uskutočnilo 27 členských štátov EÚ s podporou Európskej komisie, by sa mala dôsledne 
zhodnotiť a zintenzívniť a mali by sa na ňu podľa potreby prideliť prostriedky, aby sa 
stala prioritou v procese vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ;

8. víta ustanovenia zamerané na uľahčenie pohybu tovaru v tranzite cez územie Veľkej 
Británie medzi dvoma miestami colnej únie a považuje ich za krok vpred;
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Protokol o Írsku/Severnom Írsku 

9. poznamenáva, že naďalej pretrváva značná neistota ohľadom konkrétnych opatrení, 
ktoré podporia fungovanie dohody o ponechaní Severného Írska v rámci colnej únie 
(a tiež v rámci pravidiel jednotného trhu) pre tovar a poľnohospodárske výrobky. 
Väčšinu týchto opatrení bude musieť vymedziť spoločný výbor. Treba vynaložiť 
maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby postupy a kontrolné mechanizmy, ktoré 
zavedie spoločný výbor, umožňovali účinne odhaľovať v tovare prepravenom z Veľkej 
Británie do Severného Írska tovar, s ktorým sa spája „riziko, že bude následne 
prevezený do Únie“. Význam správnej identifikácie tovaru, ktorý patrí do tejto 
kategórie, spočíva v tom, že tento tovar bude podliehať clám EÚ, spotrebným daniam 
alebo DPH a musí byť v súlade s pravidlami jednotného trhu;

10. tvrdí, že ak bude Spojené kráľovstvo poverené výberom prostriedkov predstavujúcich 
vlastné zdroje rozpočtu Únie, ktoré sa budú musieť Únii vrátiť, prirodzeným opatrením 
na ochranu finančných záujmov Únie by bolo zavedenie primeraného mechanizmu 
dohľadu nad správnym vykonávaním postupu odhaľovania �tovaru, „s ktorým sa spája 
riziko, že bude následne prevezený do Únie.“ Opatreniami sa musí zaručiť, aby kontroly 
poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, napríklad fytosanitárne kontroly, 
neboli menej spoľahlivé ako kontroly na ktoromkoľvek vstupnom bode v členských 
štátoch EÚ. Podobne ani dodržiavanie pravidiel a predpisov o jednotnom trhu nesmie 
ponechávať priestor na právne medzery. Nesmie sa umožniť, aby pre obchodných 
prevádzkovateľov bolo ziskové presunúť operácie na miesta, na ktorých by mohli 
obchádzať štandardné regulačné povinnosti;

11. zdôrazňuje, že by sa malo zaručiť, aby Európsky parlament mohol primerane 
kontrolovať súdržnosť a zosúladenie postupov, ktoré navrhne spoločný výbor, ako aj 
účinnosť realizovaných riešení.

Výbor IMCO vyzýva výbor AFCO, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby udelil 
svoj súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (2018/0427(NLE)). 



PE645.036v03-00 50/68 RR\1197308SK.docx

SK

LIST VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
(2018/0427(NLE))

Vážený pán Tajani,

Výbor pre dopravu a cestovný ruch sa v súlade s odporúčaním Konferencie predsedov zo 
7. februára 2019 rozhodol požiadať o uplatnenie článku 56 ods. 1 s cieľom predložiť formou 
tohto listu stanovisko Výboru pre ústavné veci.  

Výbor pre dopravu a cestovný ruch by rád uviedol tieto pripomienky:

1. pripomína význam odvetvia dopravy pre rast a zamestnanosť; zdôrazňuje, že spoločný 
výbor zriadený na základe dohody o vystúpení sa bude zaoberať bezpodmienečnou 
požiadavkou reciprocity, pokiaľ ide o vzájomný prístup na dopravné trhy, najmä 
v oblasti leteckej, železničnej, cestnej a námornej dopravy, pri plnom rešpektovaní práv 
cestujúcich v EÚ, slobody pohybu osôb, tovaru a služieb;

2. zdôrazňuje, že je nevyhnutné uzavrieť dohody, aby sa zaručila kontinuita dopravných 
služieb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

3. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť nepretržité financovanie spoločne dohodnutých 
projektov v oblasti infraštruktúry, najmä v rámci TEN-T, NPE a jednotného európskeho 
neba, ako aj spoločných technologických iniciatív, ako sú Čisté nebo I a II; považuje za 
kľúčové, aby Spojené kráľovstvo v plnej miere dodržiavalo svoje finančné záväzky 
a povinnosti, a to aj v prípade, že by pokračovali aj po skončení jeho členstva v EÚ.

Výbor pre dopravu a cestovný ruch so zreteľom na uvedené pripomienky odporúča, aby Výbor 
pre ústavné veci udelil súhlas s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva 
z Európskej únie.

S úctou

((podpis)) [Karima Delli]
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Kópia: D. Sassoli, predseda
A. Tajani, predseda Konferencie predsedov výborov
Legislatívna koordinácia
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LIST VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (COM(2019/0194); COM(2018/0841); 
COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Vážený pán Tajani,

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 22. 
januára 2020. Na uvedenej schôdzi1 výbor jednomyseľne rozhodol, že vyzve Výbor pre 
ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojho odporúčania, tieto návrhy.

S úctou

(podpísaný) Norbert Lins
NÁVRHY

Výbor AGRI chce zdôrazniť tieto hlavné body, ktoré sa týkajú vplyvu vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie na poľnohospodárstvo EÚ a riešení navrhnutých v dohode o vystúpení 
a v politickom vyhlásení: 

1. pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku ako takú, vystúpenie Spojeného kráľovstva by 
podľa všetkého nemalo spôsobiť neprekonateľné problémy, keďže mechanizmy a platby 
SPP uplatňované v prospech Spojeného kráľovstva možno relatívne ľahko ukončiť. 
Skutočnosť, že koniec prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení sa 
zhoduje s koncom súčasného VFR (2014 – 2020), by celú vec uľahčila;

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Norbert Lins (Chair), Mairead McGuinness (rapporteur for opinion), 
Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene Mortler, 
Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-
Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, 
Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette 
Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, Mazaly Aguilar, 
Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming Flanagan, Petros 
Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić
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2. chceli by sme však zdôrazniť, že akékoľvek predĺženie prechodného obdobia by bolo 
potrebné doplniť primeranými finančnými ustanoveniami a riadnou účtovnou závierkou 
na konci tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 132 dohody, bez ohľadu na to, že 
Spojené kráľovstvo sa v rámci VFR od roku 2021 považuje za tretiu krajinu;

3. zdrojom vážnych obáv výboru AGRI bolo počas rokovaní o dohode zachovanie ochrany 
početných (viac ako 3000) zemepisných označení v Spojenom kráľovstve, ktoré sa 
vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, potraviny alebo nápoje s pôvodom v EÚ; v tejto 
súvislosti je výbor presvedčený, že súčasný text zabezpečuje ochranu zemepisných 
označení EÚ v Severnom Írsku a ochranu zemepisných označení EÚ schválených do 
konca prechodného obdobia v ostatných častiach Spojeného kráľovstva;

4. chceli by sme zdôrazniť, že je dôležité, aby sa táto ochrana zachovala v ustanoveniach, 
ktorými sa budú riadiť budúce vzťahy. Okrem toho by sa tieto ustanovenia nemali 
vzťahovať len na všetky existujúce zemepisné označenia EÚ, ale mali by podľa nášho 
názoru zahŕňať aj mechanizmy bilaterálnej spolupráce, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie 
nových zemepisných označení zo strany Spojeného kráľovstva a EÚ-27, ktoré budú 
schválené po prechodnom období, a eventuálne aj v prípade, že by sa protokol 
o Írsku/Severnom Írsku podľa jeho článku 18 prestal uplatňovať;

5. veľmi dobre si uvedomujeme, že otázka Írska a Severného Írska má dosah aj mimo 
poľnohospodárskeho sektora. Avšak vzhľadom na dôležitosť colných a necolných 
prekážok v poľnohospodárstve, vysoko integrovaný a vzájomne závislý charakter 
poľnohospodárskych trhov Írska a Severného Írska, neustále presúvanie živých zvierat 
cez hranice, cezhraničný obeh hotových výrobkov a výrobkov, ktoré si vyžadujú ďalšie 
spracovanie, má  bezproblémové vyriešenie tejto otázky pre tento sektor mimoriadne 
veľký význam. Výbor AGRI v tejto súvislosti víta zachovanie status quo, súčasnú 
neviditeľnú hranicu a spoluprácu sever – juh na ostrove Írsko, ako sa uvádza vo 
Veľkopiatkovej dohode, pokiaľ sa zaručí demokratický súhlas uvedený v článku 18 
protokolu o Írsku/Severnom Írsku;

6. zároveň by sme chceli zdôrazniť, že je absolútne nevyhnutné zabezpečiť riadne 
vykonávanie protokolu, a to s cieľom nielen zachovať uvedený status quo, ale aj zabrániť 
vytváraniu medzier v colnej a necolnej ochrane EÚ. Pri finalizácii ustanovení podľa 
protokolu bude mať kľúčový význam práca spoločného výboru. Tieto dva ciele by sa 
mali zohľadniť a presadzovať aj v rámci všetkých ustanovení týkajúcich sa budúcich 
vzťahov v prípade, že by sa protokol podľa článku 18 prestal uplatňovať;

7. hlavné otázky súvisiace s poľnohospodárstvom, ktoré vyvstávajú v kontexte brexitu, sa 
týkajú obchodu. Poľnohospodárske a agropotravinové výrobky sú tie, ktoré majú 
najvyššiu úroveň colnej a necolnej ochrany v EÚ aj vo väčšine krajín sveta, a 
pravdepodobne to tak bude aj v prípade Spojeného kráľovstva. Vystúpením Spojeného 
kráľovstva z colnej únie a jednotného trhu na konci prechodného obdobia preto tento 
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sektor pravdepodobne utrpí najviac, a to najmä z dôvodu, že ide o významné objemy 
obchodu: na základe súčasných obchodných tokov by sa Spojené kráľovstvo po brexite 
mohlo stať hlavným obchodným partnerom EÚ-27 pre vývoz aj dovoz agropotravinových 
výrobkov;

8. chceli by sme preto zdôrazniť, že ak dohoda nadobudne platnosť, bude mimoriadne 
dôležité využiť prechodné obdobie na rokovania o komplexných opatreniach, ktorými sa 
vytvorí zóna voľného obchodu, ako sa predpokladá v politickom vyhlásení. Ak sa tak 
nestane, v sektore poľnohospodárstva by z hľadiska bilaterálneho obchodu došlo ku 
skutočnému scenáru bez dohody, pričom by obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ-
27 prebiehal podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, bez akéhokoľvek 
preferenčného prístupu na trh druhej strany a prípadne aj s divergentným vývinom 
v príslušných regulačných rámcoch. Rozhodne chceme zdôrazniť, že z pohľadu výboru 
AGRI by sa malo urobiť všetko pre to, aby sa takémuto scenáru zabránilo. Ak to nebude 
možné, výbor AGRI naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prípade, že sa na konci 
prechodného obdobia nedosiahne dohoda, poskytla dostatočné zdroje na zmiernenie 
účinkov takéhoto scenára na poľnohospodárov a agropotravinársky priemysel, tak ako sa 
plánovalo aj pre prípad, že dohoda o vystúpení nebude ratifikovaná;

9. nová národná poľnohospodárska politika, ktorú Spojené kráľovstvo zavedie po svojom 
vystúpení z EÚ, a nové obchodné dohody s ďalšími tretími krajinami budú mať na tento 
sektor rovnako rozhodujúci vplyv. Tieto skutočnosti sú však už nad rámec rozsahu tohto 
stanoviska k dohode;

10. výbor AGRI preto dôrazne podporuje dohodu o vystúpení tak, ako sa na nej dohodli 
vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva a ako bola postúpená Parlamentu na udelenie 
súhlasu, a vyjadruje nádej, že nadobudnutie platnosti a riadne vykonávanie tejto dohody 
otvorí cestu k takým dojednaniam o budúcich vzťahoch, ktoré budú v čo najväčšej miere 
zachovávať záujmy EÚ v oblasti poľnohospodárstva.
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LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k právnym otázkam týkajúcim sa dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (2018/0427(NLE))

Koordinátori Výboru pre právne veci na schôdzi 6. novembra 2019 rozhodli vydať v súlade s 
článkom 56 ods. 1 rokovacieho poriadku stanovisko k dohode o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu1 (ďalej len „dohoda o vystúpení“), v ktorom sa zamerali na právomoci 
nášho výboru. Podľa rozhodnutia Konferencie predsedov z 24. októbra 2019 som bol 
6. novembra 2019 vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko vo funkcii 
predsedu výboru a stanovisko má formu listu.

Odporúčanie:

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 16. januára 2020, preto 17 hlasmi za, 
1 hlasom proti a 2 zdržaniami hlasovania2, rozhodol odporučiť Výboru pre ústavné veci, aby 
neudelil súhlas s dohodou o vystúpení, kým zákon Spojeného kráľovstva o dohode o 
vystúpení, ktorým sa má vykonať dohoda o vystúpení, nebude s konečnou platnosťou prijatý 
a podpísaný všetkými príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva a kým nebudú posúdené 
jeho právne účinky s ohľadom na budúce vykonávanie dohody o vystúpení.

Odporúčanie poskytuje s náležitým zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k 
ustanoveniam dohody o vystúpení, najmä pokiaľ ide o jej články 4 a 5, časť II o právach 
občanov, ustanovenia časti III, hlavy IV o duševnom vlastníctve, hlavu VI o prebiehajúcej 
justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach a ich blízke vzťahy s udalosťami, ku 
ktorým dôjde pred skončením prechodného obdobia; hlavu X o súdnych a správnych 
konaniach Únie; hlavu XII o výsadách a imunitách, najmä ustanovenia týkajúce sa imunity 
poslancov Európskeho parlamentu; a hlavu XIII o iných otázkach týkajúcich sa fungovania 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, časť IV o transformácii a časť VI o 
inštitucionálnych a záverečných ustanoveniach, s osobitným zreteľom na jej hlavu I o 
konzistentnom výklade a uplatňovaní.

1 Ú. v. EÚ CI 384/1, 12.11.2019, s.1.
2 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Lucy Nethsingha(predsedníčka), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Marion Walsmann (podpredsedovia), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Heidi 
Hautala, Jackie Jones, Mislav Kolakušić; Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Axel Voss, 
Lara Wolters, Tiemo Wölken, Juan Ignacio Zoido Álvarez(za Estebana Gonzáleza Ponsa podľa článku 209 
ods.7).
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V mene Výboru pre právne veci by som rád upriamil pozornosť Výboru pre ústavné veci na 
nasledujúce prvky, ktoré treba považovať za rozhodujúce na účely udelenia súhlasu:

1. vystúpenie členského štátu z Európskej únie, ktoré je suverénnym právom tohto členského 
štátu, by malo prebehnúť čo možno najusporiadanejšie, aby jednak nemalo negatívny vplyv 
na Európsku úniu, jej občanov a na proces európskej integrácie, jednak aby sa čo najviac 
obmedzili bezprostredné nepriaznivé dôsledky pre vystupujúce členské štáty a ich občanov;

2. v prípade absencie dohody o vystúpení Spojené kráľovstvo automaticky vystúpi z 
Európskej únie 31. januára 2020, a to neusporiadaným spôsobom; 

3. Spojené kráľovstvo vo svojom oznámení z 29. marca 2017 oznámilo úmysel nepodliehať 
právomoci Súdneho dvora Európskej únie.  Parlament vo svojom uznesení z 3. októbra 2017 
o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom zdôraznil, že najmä pokiaľ ide o práva občanov, 
mal by byť záväzok zabezpečiť, aby práva občanov EÚ-27, ktorí majú pobyt v Spojenom 
kráľovstve, mali priamy účinok vďaka tomu, že bude dohody o vystúpení začlenená do 
právnych predpisov Spojeného kráľovstva, naplnený takým spôsobom, ktorý zabráni jej 
jednostrannej zmene, umožní občanom EÚ domáhať sa svojich práv vyplývajúcich z dohody 
o vystúpení priamo na súdoch Spojeného kráľovstva a v jeho verejnej správe a ktorý mu 
prizná nadradenosť nad právom Spojeného kráľovstva, a ďalej Parlament zdôraznil, že s 
cieľom zabezpečiť súdržnosť a integritu právneho poriadku EÚ musí Súdny dvor Európskej 
únie (ďalej len „Súdny dvor“) naďalej zostať jediným príslušným orgánom na účely výkladu 
a presadzovania práva Európskej únie a dohody o vystúpení.  V tejto súvislosti je potrebné 
poznamenať, že v súlade s podmienkami dohody o vystúpení sa Spojené kráľovstvo dohodlo 
na osobitných ustanoveniach týkajúcich sa právomoci Súdneho dvora a výkladu a 
uplatňovania práva Únie.  Toto je základný prvok dohody o vystúpení a akákoľvek 
jednostranná odchýlka od jej ustanovení v tomto smere, najmä prostredníctvom prijatia 
vykonávacích ustanovení, ako je návrh zákon o dohode o vystúpení na tento účel, musí mať 
za následok odopretie súhlasu Európskeho parlamentu.  Z toho vyplýva, že súhlas Parlamentu 
možno udeliť len s tým, že zmluvné strany budú v plnej miere a v dobrej viere dodržiavať 
starostlivo vyvážené riešenie, ku ktorému sa dospelo v dohode o vystúpení, pokiaľ ide o 
právomoc Súdneho dvora a jeho úlohu pri výklade a uplatňovaní práva Únie a samotnej 
dohody o vystúpení. 

4. Je mimoriadne dôležité v plnom rozsahu zachovať práva občanov EÚ-27 s pobytom v 
Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ až do konca 
prechodného obdobia a po uplynutí tohto obdobia v čo najvyššej možnej miere, a to najmä 
práva rodín a zraniteľných občanoch, a najmä pokiaľ ide o nadobudnuté práva.  To bolo od 
začiatku rokovaní hlavným usmernením Parlamentu pre rokovania a podmienka súhlasu a 
musí ako taká aj zostať.

5. Organizované vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie má prvoradý význam pre 
Severné Írsko a jeho budúce vzťahy s Írskom v záujme zachovania mieru, a tým aj 
zachovania Veľkopiatkovej dohody vo všetkých jej častiach.  V tejto súvislosti je potrebné 
poznamenať, že vykonávanie zmenených ustanovení revidovaného protokolu o Írsku a 
Severnom Írsku môže predstavovať výzvy a bude musieť byť starostlivo zostavené a 
monitorované.  Jeden z prvkov, ktoré si budú vyžadovať dôkladnú kontrolu a zváženie, sa 
týka jurisdikcie pre spoločnosti zriadené a pôsobiace v Severnom Írsku.
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6. Návrh zákona Spojeného kráľovstva o dohode o vystúpení, ktorého cieľom je uviesť 
dohodu o vystúpení do účinnosti, je aktom domáceho právneho poriadku Spojeného 
kráľovstva a jeho právne účinky vzhľadom na účely vykonávania dohody o vystúpení sú pre 
tento súhlas kľúčové.  Mali by sa dôkladne analyzovať ešte pred prijatím rozhodnutia o 
súhlase a následne ich budú musieť Spojené kráľovstvo a Európska únia v prípade udelenia 
súhlasu dôkladne monitorovať.

7. Nezávislý monitorovací orgán, ktorý v súčasnosti Spojené kráľovstvo zriaďuje, sa stane 
príslušným na prijímanie sťažností občanov EÚ 27 o potenciálnych porušeniach ich práv 
vyplývajúcich z dohody o vystúpení. Bude mať právomoc začať vyšetrovanie a podať žalobu. 
Vzhľadom na budúcu kľúčovú úlohu tohto orgánu z hľadiska zabezpečovania súladu s 
dohodou o vystúpení, a teda s právom EÚ, je mimoriadne dôležité, aby bol tento orgán 
zriadený spôsobom, ktorý mu umožní konať rýchlo a úplne nezávisle od sťažností občanov 
Únie.

8. V dohode o vystúpení sa stanovuje prechodné obdobie do konca roku 2020, ktoré možno 
predĺžiť až na 1 alebo 2 roky. Podľa dohody o vystúpení majú inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry Únie počas prechodného obdobia právomoci, ktoré im udeľuje právo Únie vo 
vzťahu k Spojenému kráľovstvu a fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo 
sú usadené v Spojenom kráľovstve. Predovšetkým Súdny dvor Európskej únie má právomoc, 
ako je stanovená v zmluvách.  Je potrebné poznamenať, že možnosť predĺženia prechodného 
obdobia by sa mala náležite zohľadniť ako spôsob uľahčenia ďalšieho riadeného vystúpenia 
Spojeného kráľovstva prostredníctvom ukončenia rokovaní o budúcich vzťahoch medzi 
Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.

Verím, že uvedené body budú užitočným prínosom pre správu, na návrhu ktorej pracuje 
Výbor pre ústavné záležitosti.

S úctou

Lucy Nethsingha
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LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ 
VECI

Pán Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k uzavretiu Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

s potešením Vám oznamujem, že na základe rozhodnutia Konferencie predsedov výborov z 
12. februára 2019, ktoré schválila Konferencia predsedov 14. februára 2019, sa výbor LIBE 
26. februára 2019 rozhodol požiadať o predloženie stanoviska vo forme listu výboru AFCO 
podľa uvedeného postupu v súlade s článkom 56 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Náš výbor prijal takéto stanovisko na schôdzi 13. januára 2020. Na uvedenej schôdzi sa výbor 
rozhodol, že vyzve Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zahrnul do návrhu 
odporúčania, ktorý prijme, tieto návrhy.

Týmto odovzdávam stanovisko výboru LIBE, ktoré pozostáva z dvoch častí, konkrétne časti A 
(Všeobecné pripomienky) a časti B (Tematické pripomienky podľa oblastí pôsobnosti výboru 
LIBE). Stanovisko sa zaoberá otázkami, ktoré patria do právomoci výboru LIBE a ktoré sú 
nevyhnutné pre riadený a primerane pripravený proces vystúpenia, konkrétne situáciou a 
právami občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ochranou osobných údajov, azylom, migráciou 
a riadením hraníc, ako aj bezpečnosťou, spoluprácou v oblasti presadzovania práva a justičnou 
spoluprácou v trestných veciach. Na tento účel obsahuje iba vyjadrenia k zneniu návrhu dohody 
o vystúpení vrátane vyhliadok na budúcu spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

S úctou

Juan Fernando López Aguilar
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NÁVRHY

A. Všeobecné pripomienky

Výbor LIBE zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby bol vplyv vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z EÚ čo najmenší. Je to mimoriadne dôležité v prípade spomenutých záležitostí, 
ktoré patria do pôsobnosti výboru LIBE, keďže ovplyvňujú základné aspekty života ľudí.  

Výbor LIBE sa domnieva, že cieľom dohody o vystúpení je poskytnúť rámec na riadené 
vystúpenie, ktorý čo najviac zmierni negatívne účinky odchodu Spojeného kráľovstva. 

Náš výbor sa na záver domnieva, že v každej budúcej medzinárodnej spolupráci medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom by sa malo naďalej odrážať spoločné dodržiavanie medzinárodného 
práva, ľudských práv a právneho štátu.

B. Tematické pripomienky

1. Práva občanov

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. mája 20181 by sa malo zabezpečiť, aby 
„neboli brexitom ovplyvnené práva občanov EÚ s riadnym pobytom v Spojenom kráľovstve a 
občanov Spojeného kráľovstva s riadnym pobytom v EÚ27“, a náš výbor víta skutočnosť, že 
táto dohoda o vystúpení do veľkej miery pretavila túto kľúčovú požiadavku Parlamentu na 
realitu. Pozitívne je tiež, že v tejto súvislosti sú záväzky Spojeného kráľovstva a EÚ založené 
na reciprocite. 

Pre výbor LIBE je preto rozhodujúce, aby sa podľa dohody o vystúpení zachovali počas 
prechodného obdobia práva občanov vrátane ich súdneho výkladu, čo tiež občanom na oboch 
stranách poskytuje potrebný priestor a čas na naplánovanie svojho života. „Celoživotná 
ochrana“ je zaručená aj podľa článku 39 dohody, zatiaľ čo rozšírenie právomoci Súdneho 
dvora Európskej únie aj po vystúpení  a záväzná povaha judikatúry vydanej pred skončením 
prechodného obdobia sú v tomto ohľade takisto pozitívom. Náš výbor ďalej víta celkové 
zahrnutie súčasných rodinných príslušníkov a budúcich detí do dohody o vystúpení a 
súvisiace záruky týkajúce sa zlúčenia rodiny, ochrany pred vyhostením, záruky týkajúce sa 
požiadaviek na preukázanie práva na pobyt a príslušných procesných práv, ako aj súvisiace 
ubezpečenie vlády Spojeného kráľovstva, že počas prechodného obdobia nebude na občanov 
Únie, ktorí požiadajú o predbežný status alebo status usadenej osoby, na rozdiel od svojej 
nedávnej praxe uplatňovať požiadavku komplexného nemocenského poistenia. 

Z dohody o vystúpení vyplývajú aj určité výhrady, pretože napríklad na určité kategórie 
občanov, na ktorých sa v súčasnosti vzťahuje právo EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor 
Európskej únie, sa nebudú vzťahovať jej ustanovenia (napr. štátni príslušníci Spojeného 
kráľovstva, ktorí sa vracajú do Spojeného kráľovstva s rodinnými príslušníkmi z krajín mimo 
EÚ, osoby so zdravotným postihnutím a opatrovatelia, štátni príslušníci tretích krajín žijúci v 
Spojenom kráľovstve, ktorí majú pevné právne väzby s členskými štátmi, ako sú štátni 
príslušníci tretích krajín narodení v EÚ, osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, a 

1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 
(2018/2573(RSP))
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osoby bez štátnej príslušnosti). Celkovo sa však v ustanoveniach dohody o vystúpení 
stanovuje systém, ktorý zabezpečí aspoň určitú právnu istotu a predvídateľnosť a ktorý bude 
do veľkej miery chrániť práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorí využili svoje práva 
vyplývajúce z voľného pohybu a občianstva Únie.

Výbor LIBE je znepokojený skutočnosťou, že občania v Severnom Írsku budú mať rôzne 
práva v závislosti od svojej štátnej príslušnosti; naliehavo vyzýva orgány Spojeného 
kráľovstva, aby zabezpečili, že nedôjde k obmedzeniu práv občanov Severného Írska a že sa 
budú v plnej miere dodržiavať všetky časti Veľkopiatkovej dohody.

V súčasnej situácii nebudú mať štátni príslušníci Spojeného kráľovstva po uplynutí 
prechodného obdobia žiadne ďalšie práva na voľný pohyb z členského štátu, v ktorom bývali, 
do iného členského štátu, a ak budú chcieť voľný pohyb využívať naďalej, budú môcť iba 
požiadať o občianstvo členského štátu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov 
alebo postavenie osoby s dlhodobým pobytom podľa práva Únie. Výbor zastáva názor, že 
budúca medzinárodná dohoda by mala obsahovať úplné zachovanie práv občanov zaručených 
podľa dohody o vystúpení pre občanov EÚ aj Spojeného kráľovstva, a to aj po skončení 
prechodného obdobia. Okrem toho je pre výbor LIBE dôležité, aby ďalšia konkretizácia práv 
občanov – vrátane voľného pohybu štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v EÚ na 
základe recipročného prístupu – bola základným kameňom a neoddeliteľnou súčasťou textu 
budúcej medzinárodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Je tiež dôležité, aby 
členské štáty EÚ27 objasnili rámec, ktorý majú uplatňovať všetky členské štáty EÚ na 
občanov Spojeného kráľovstva, ktorí chcú získať postavenie osoby s pobytom. Takéto 
opatrenia by mali byť používateľsky ústretové a transparentné s cieľom uľahčiť tento proces a 
mali by byť bezplatné.

Výbor LIBE okrem toho znepokojuje súčasná pobytová schéma pre občanov EÚ, ktorú 
zaviedli orgány Spojeného kráľovstva a ktorá občanom Únie a ich rodinným príslušníkom 
umožňuje požiadať o predbežný status alebo status usadenej osoby v Spojenom kráľovstve. 
Čo najskôr, ale najneskôr do konca prechodného obdobia by sa mali riešiť najmä tieto 
aspekty: 

i)  zabezpečiť, aby problémy, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s elektronickým 
charakterom žiadosti (ťažkosti určitých kategórií občanov Únie s prístupom k žiadosti, 
nesprávne automatické pridelenie predbežného statusu usadenej osoby namiesto statusu 
usadenej osoby, nemožnosť predkladať papierové verzie rôznych dokumentov), ako aj iné 
výzvy súvisiace s prístupom k žiadosti orgány Spojeného kráľovstva riešili prostredníctvom 
konkrétnych opatrení; 

ii) zabezpečiť úplnú nezávislosť nezávislého monitorovacieho orgánu, ktorý skúma 
fungovanie systému, dohliada naň a urýchlene koná na základe sťažností občanov Únie a ich 
rodinných príslušníkov;

iii) zabezpečiť, aby boli prijaté opatrenia na pomoc zraniteľným občanom a na riešenie 
ich situácie pred touto lehotou a po nej, ako aj opatrenia na zmiernenie dôsledkov pre tých 
občanov Únie, ktorí bez vlastného zavinenia nepožiadali o pobytovú schému pre občanov EÚ 
pred konečným termínom na podanie žiadosti. Je potrebné vyhnúť sa kriminalizácii, 
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diskriminácii, zadržaniu a vyhosteniu občanov, ktorí by za normálnych okolností mali právo 
na pobyt.

2. Ochrana údajov

Pokiaľ ide o ochranu údajov, výbor LIBE súhlasí s cieľom dohody o vystúpení, ktorým je 
zabezpečenie kontinuity ochrany poskytovanej jednotlivcom v Únii, ktorých osobné údaje sa 
budú spracovávať v Spojenom kráľovstve po dátume vystúpenia. Články 70 až 71 dohody 
poskytujú rámec, ktorý by splnil tento cieľ počas prechodného obdobia a po ňom. Preto je 
nevyhnutné, aby Komisia začala bezodkladne posudzovať primeranosť právneho rámca 
Spojeného kráľovstva na ochranu údajov. 

Aj keď sa v ustanoveniach dohody jasne stanovuje táto povinnosť zabezpečiť ochranu 
jednotlivcov z EÚ po brexite, je potrebné, aby sa v praktických postupoch, ktoré sa budú 
zavádzať, tento cieľ plne rešpektoval. Výbor LIBE zdôrazňuje, že je potrebné vykonať 
dôkladnú a hĺbkovú analýzu právneho rámca Spojeného kráľovstva na ochranu údajov s 
cieľom preukázať, že všetky podmienky požadované právnymi predpismi Únie o ochrane 
údajov, najmä nariadením (EÚ) 2016/679, nariadením (EÚ) 2018/1725 a smernicou (EÚ) 
2016/680, a v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie sú splnené, aby sa zabezpečila v 
zásade rovnaká úroveň ochrany, ako je ochrana poskytovaná Európskou úniou. Výbor LIBE 
uznáva, že Spojené kráľovstvo zaviedlo do svojich vnútroštátnych právnych predpisov balík o 
ochrane údajov EÚ. Ten by tvoril základ pre posúdenie primeranosti. Výbor LIBE sa 
domnieva, že osobitná pozornosť by sa mala venovať právnemu rámcu, ktorý sa uplatňuje v 
Spojenom kráľovstve v oblasti národnej bezpečnosti alebo spracovania osobných údajov 
orgánmi presadzovania práva alebo v záležitostiach súvisiacich s migráciou. Pripomína, že 
programy hromadného sledovania, ako je Tempora, nemusia byť rovnocenné pravidlám EÚ v 
oblasti ochrany údajov, a dôrazne podporuje zohľadnenie judikatúry v tejto oblasti, napríklad 
vec Schrems2.

Ak právny rámec Spojeného kráľovstva na ochranu údajov nebude kvalifikovaný na vydanie 
rozhodnutia o primeranosti, Európska únia by mala zdôrazniť potrebu dodržiavania pravidiel 
v oblasti ochrany údajov pri medzinárodných prenosoch s cieľom zabezpečiť požadovanú 
kontinuitu ochrany stanovenú v právnych predpisoch Únie o ochrane údajov. 

Výbor LIBE tiež vyzýva orgány členských štátov pre ochranu osobných údajov, aby aktívne 
sledovali celý proces vystúpenia s cieľom prispieť k úspešnému a riadenému vystúpeniu bez 
toho, aby ním boli ovplyvnené práva dotknutých osôb.  

3. Bezpečnosť, spolupráca v oblasti presadzovania práva a justičná spolupráca v 
trestných veciach

V oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach sa v dohode o vystúpení stanovujú jasné a 
podrobné opatrenia pre všetky prebiehajúce trestné konania. Existencia prechodného obdobia, 

2 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14, Maximillian Schrems/komisár pre ochranu 
údajov
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počas ktorého sa budú naďalej uplatňovať príslušné, jasne stanovené právne predpisy Únie, 
umožní ukončenie týchto konaní v súlade so zásadou právnej istoty ako zastrešujúcou 
zásadou v trestnom práve a konaní.

Pokiaľ ide o presadzovanie práva a vnútornú bezpečnosť, Spojené kráľovstvo v súlade s 
dohodou o vystúpení prestane mať po vystúpení prístup k všetkým informačným systémom 
Únie, z ktorých najdôležitejším je Schengenský informačný systém, ktorý obsahuje 
informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín a EÚ. V dohode o vystúpení sú stanovené 
pravidlá pre opatrenia počas prechodného obdobia, ktoré Spojenému kráľovstvu umožnia 
pokračovať vo výmene informácií prostredníctvom týchto systémov až do konca tohto 
prechodného obdobia. Pokiaľ ide o niekoľko dôležitých systémov, ako je SIS a SIENA, 
dohoda stanovuje za určitých podmienok možnosť výmeny operačných informácií počas 
obmedzeného obdobia po skončení prechodného obdobia, aby sa zabezpečilo, že nebude 
stratená operačná hodnota informácií obsiahnutých v systémoch na konci prechodného 
obdobia. Týmito opatreniami v dohode by sa mal zmierniť vplyv náhleho odpojenia od 
informačných systémov Únie. Treba poznamenať, že v prípade niektorých systémov EÚ, ako 
sú záznamy o cestujúcich (PNR), sa tým poskytne potrebný čas na rokovania o budúcich 
dohodách o výmene údajov o PNR medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ktoré by mal posúdiť 
aj Súdny dvor EÚ. 

Pokiaľ ide o budúci vzťah so Spojeným kráľovstvom, Parlament pripomína, že politické 
vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným 
kráľovstvom sa vzťahuje na rozsiahle, komplexné a vyvážené partnerstvo v oblasti 
bezpečnosti, ktorým sa zabezpečia recipročné mechanizmy na včasnú, účinnú a efektívnu 
výmenu údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) a na uchovávanie výsledkov spracovania 
takýchto údajov v príslušných vnútroštátnych systémov venovaných spracovaniu PNR, a na 
spracovanie údajov o DNA, odtlačkoch prstov a evidencii vozidiel (Prümské rozhodnutia), 
ako aj na operačnú spoluprácu prostredníctvom Europolu a Eurojustu. Je však potrebné 
pripomenúť, že aj keď Spojené kráľovstvo už nebolo povinné zúčastňovať sa na nástrojoch 
Únie v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach na základe mechanizmu 
o neúčasti stanoveného v Lisabonskej zmluve, napriek tomu sa rozhodlo zúčastňovať na 
niektorých legislatívnych opatreniach na individuálnej báze a hoci v roku 2016 hlasovalo o 
vystúpení z Únie, zdá sa, že aj po odchode z nej chce byť súčasťou určitých častí policajnej a 
justičnej spolupráce v trestných veciach. Musí existovať jasný a trvalý rámec pre účasť 
Spojeného kráľovstva na policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach, a nie 
rozhodnutia ad hoc.  Základným predpokladom pre umožnenie tejto spolupráce je zmysluplné 
dodržiavanie základných práv jednotlivcov vrátane pokračujúceho dodržiavania a 
vykonávania EDĽP a primeranej ochrany osobných údajov a účinných právnych záruk. Výbor 
LIBE sa domnieva, že táto spolupráca musí byť v plnej miere podmienená dodržiavaním 
týchto zásad. Parlament pripomína, že orgány Spojeného kráľovstva vyhotovili kópie 
osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme, čím vážne porušili 
právne predpisy Únie o ochrane údajov a že toto porušenie doteraz nebolo vyriešené. 
Parlament preto v súlade s uvedenými predpokladmi vyzýva Radu a Komisiu, aby pred 
akýmikoľvek rokovaniami o spôsoboch spolupráce napravili toto závažné porušenie a iné 
závažné porušenia na základe rýchleho a dôkladného vyhodnotenia situácie a príslušného 
podávania správ Parlamentu.
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4. Azyl, migrácia a riadenie hraníc

V dohode o vystúpení sa vo všeobecnosti takmer vôbec nespomína budúca spolupráca v 
oblasti azylu, migrácie a riadenia hraníc. 

V tomto rámci by bolo potrebné objasniť, do akej miery by Spojené kráľovstvo chcelo 
naďalej spolupracovať s EÚ, pokiaľ ide o spoločný európsky azylový systém, najmä 
dublinský systém, keďže Spojené kráľovstvo sa v súčasnosti podieľa na viacerých nástrojoch.  
Takisto by bolo potrebné objasniť budúcu spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v 
oblasti migrácie vrátane medzinárodnej spolupráce. V závislosti od pokračujúcej účasti na 
programoch Únie by sa do budúcej dohody mali zahrnúť aj ustanovenia týkajúce sa Fondu pre 
azyl, migráciu a integráciu, keďže Spojené kráľovstvo v súčasnosti dostáva najvyššiu sumu 
(na opatrenia v oblasti návratu). 

Pokiaľ ide o riadenie hraníc, Spojené kráľovstvo sa v súčasnosti nemôže stať plnoprávnym 
členom agentúry Frontex z toho dôvodu, že sa nezúčastnilo na súvisiacich častiach 
schengenského acquis. S agentúrou Frontex však spolupracuje rôznymi spôsobmi vrátane 
operačnej podpory v oblasti návratu a riadenia hraníc a v správnej rade je zastúpené ako 
pozorovateľ. V budúcnosti bude dôležité objasniť vzťahy agentúry Frontex so Spojeným 
kráľovstvom ako treťou krajinou. Rovnaký záver sa vzťahuje aj na potrebu určiť budúce 
vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v súvislosti s výmenou informácií a využívaním 
rozsiahlych informačných systémov na riadenie hraníc, najmä na objasnenie nových 
postupov, pokiaľ ide o riadenie a právnu istotu.

Výbor LIBE preto vyzýva výbor AFCO, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby 
udelil svoj súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu (2018/0427(NLE)).
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LIST VÝBORU PRE PETÍCIE

Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k rozhodnutiu Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu  (2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

Obraciam sa na Vás vo veci súhlasu Vášho výboru s rozhodnutím Rady o uzavretí dohody o 
vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2018/0427(NLE)). Výbor pre petície na svojej 
schôdzi 21. januára 2020 prijal stanovisko vo forme listu, ktoré Vám týmto postupujem.

Výbor pre petície sa na tejto schôdzi1 rozhodol vyzvať Výbor pre ústavné veci, aby ako vecne 
príslušný výbor Parlamentu odporučil udeliť súhlas s rozhodnutím Rady.

Článok 227 ZFEÚ udeľuje všetkým občanom EÚ a všetkým spoločnostiam alebo jednotlivcom 
sídliacim na území EÚ právo obrátiť sa na Európsky parlament s petíciou. To znamená, že po 
vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ občania Spojeného kráľovstva žijúci v Spojenom 
kráľovstve po 31. januári už nebudú mať právo zúčastňovať sa na európskej iniciatíve občanov 
a stratia právo predkladať petície EP a právo obrátiť sa na ombudsmana po skončení 
prechodného obdobia (31. decembra). Občania EÚ v Spojenom kráľovstve si všetky tieto práva 
zachovajú, zatiaľ čo občania Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ stratia právo zapojiť sa do 
európskej iniciatívy občanov, ale zostane im petičné právo.

Výbor pre petície prikladá veľký význam 210 petíciám, ktoré mu boli doručené od občanov a 
v ktorých vyjadrujú vážne obavy týkajúce sa spôsobu, akým brexit ovplyvní ich práva, najmä 
pokiaľ ide o právo obrátiť sa na ombudsmana a právo zúčastniť sa na európskej iniciatíve 
občanov. Výboru pre petície bolo ďalej doručených mnoho petícií týkajúcich práva na zlúčenie 
rodiny, práva na zdravotnú starostlivosť, hlasovacích práv a práva na pobyt. Výbor pre petície 
by preto rád zdôraznil, že je dôležité chrániť práva občanov, ktoré zaručuje dohoda o vystúpení.

Výbor pre petície pripomína, že ochrana práv občanov bola vždy jeho hlavnou prioritou. 
Poznamenáva, že v dohode sa uvádzajú ustanovenia zamerané na ochranu statusu a práv, ktoré 

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Dolors Montserrat (predsedníčka), Tatjana Ždanoka 
(podpredsedníčka), Yana Toom (podpredsedníčka), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea 
Benjumea, Martin Buschmann, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa, Adriana 
Maldonado López, Ulrike Müller, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Demetris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i 
Giner, Alfred Sant, Nico Semsrott, Andrey Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma 
Złotowski.
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vyplývajú z práva EÚ pre občanov EÚ a Spojeného kráľovstva a ich rodiny, ktorých sa dotkne 
vystúpenie Spojeného kráľovstva. Výbor pre petície konštatuje, že práva týchto občanov Únie 
a ich rodinných príslušníkov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb v Spojenom kráľovstve 
v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a naďalej tam bývajú, ako aj 
práva občanov Spojeného kráľovstva uplatňujúcich rovnaké právo v niektorom členskom štáte 
EÚ 27, sú chránené dohodou o vystúpení.

Výbor pre petície pripomína, že právo voliť vo voľbách je základným právom, ktoré je spoločné 
pre ústavné tradície členských štátov a ktoré je uznané v zmluvách EÚ v rámci práva na 
politickú účasť. Účasť na demokratickom živote a uplatňovanie volebného práva občanmi EÚ 
žijúcimi v cudzom členskom štáte je často predmetom petícií.

Výbor pre petície preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí občania Spojeného kráľovstva 
boli zbavení volebného práva, ak žili viac ako 15 rokov v inom členskom štáte. Spojené 
kráľovstvo pozbavilo svojich štátnych príslušníkov tohto práva na základe predpokladu, že na 
osoby žijúce v zahraničí nemajú politické rozhodnutia prijaté v ich domovskej krajine dosah. 
Spojené kráľovstvo tiež odopiera svojim štátnym príslušníkom právo voliť v európskych 
voľbách, ak žijú natrvalo v tretej krajine, a dokonca aj v niektorom členskom štáte.

Výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohým občanom Spojeného kráľovstva a žiadnym 
občanom ostatných 27 členských štátov nebolo dovolené hlasovať v referende o vystúpení 
Spojeného kráľovstva z EÚ, hoci výsledok hlasovania je pre ich život zásadný. Právo hlasovať 
vo voľbách a zákonných referendách je základným právom a musí sa za každých okolností 
chrániť. Nemalo by sa odopierať občanom, ktorí sa rozhodnú usadiť a slobodne sa pohybovať 
v inom členskom štáte.

V neposlednom rade Výbor pre petície zdôrazňuje, že hostiteľský štát má zabezpečiť, aby bol 
každý administratívny postup pre predkladanie žiadosti o pobytový status hladký, transparentný 
a jednoduchý a aby sa zabránilo zbytočnej administratívnej záťaži. Výbor sa domnieva, že 
systém, ktorý navrhuje ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva (ďalej len „postup 
registrácie“) pre štátnych príslušníkov EÚ 27, ktorí žiadajú o pobytový status, nie je taký 
transparentný a jednoduchý, ako by mal byť, a vytvára zbytočnú a nespravodlivú 
administratívnu záťaž pre občanov EÚ 27, ba dokonca pri ňom hrozí, že by občania, ktorí majú 
oprávnený nárok na právo pobytu, mohli byť o toto právo pripravení.

Výbor pre petície vyjadruje znepokojenie nad súčasnou implementáciou pobytovej schémy, 
najmä pokiaľ ide o svojvoľné používanie postupu udeľovania predbežného namiesto plného 
statusu usadenej osoby, a to z technických dôvodov, a nad možnými dôsledkami pre osoby, 
ktoré sa nestihli prihlásiť v stanovenej lehote. Táto obava sa zakladá na rétorike britského 
ministerstva vnútra o možnosti deportácií občanov EÚ, ako aj na nedostatku opatrení na pomoc 
zraniteľným občanom.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Výbor pre petície vyzýva orgány Spojeného kráľovstva, aby 
prijali všetky potrebné opatrenia, ktorými zaručia, aby boli riadne chránené a zaručené práva 
občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve.

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby odporučili Parlamentu, aby udelil svoj 
súhlas s rozhodnutím Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
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