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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika 
Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo
(XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju uradnega obvestila Združenega kraljestva z dne 29. marca 2017 
Evropskemu svetu o nameri, da izstopi iz Evropske unije in Evropske skupnosti za 
atomsko energijo v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji in člena 106a 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega 
kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za 
atomsko energijo (XT 21105/3/2018),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in 
Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo1,

– ob upoštevanju politične izjave o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in 
Združenim kraljestvom2,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta (EU) 2019/476 z dne 22. marca 20193, (EU) 
2019/584 z dne 11. aprila 20194 in (EU) 2019/1810 z dne 29. oktobra 20195, sprejetih v 
dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU 
do 12. aprila 2019, do 31. oktobra 2019 oziroma do 31. januarja 2020,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim 
kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije6, z dne 3. 
oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom7, z dne 13. decembra 2017 o 
stanju pogajanj z Združenim kraljestvom8, z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir 
prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom9 in z dne 18. septembra 2019 o 
stanju glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije10,

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 50(2) 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2019:080I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A101%3ATOC
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Pogodbe o Evropski uniji (C9-0148/2019),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 88 Poslovnika,

– ob upoštevanju pisem Odbora za zunanje zadeve, Odbora za mednarodno trgovino, 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za pravne zadeve, Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za peticije,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ustavne zadeve (A9-0000/2019),

1. odobri sklenitev osnutka sporazuma o izstopu;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Evropskemu svetu, Svetu, 
Komisiji, nacionalnim parlamentom in vladi Združenega kraljestva.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Postopek izstopa

Na referendumu 23. junija 2016 v Združenem kraljestvu, ali naj Kraljestvo ostane član 
Evropske unije ali naj jo zapusti, je večina (51,9 %) podprla izstop.

Vlada Združenega kraljestva je 29. marca 2017 sporočila svojo namero o izstopu iz EU na 
podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

Evropski parlament je 5. aprila 2017 po obvestilu Združenega kraljestva, da namerava 
izstopiti iz Evropske unije11, sprejel resolucijo o pogajanjih z Združenim kraljestvom, kjer je 
predstavil svoje stališče za smernice Evropskega sveta na podlagi člena 50(2) PEU ter 
podlago za oceno Parlamenta o pogajalskem procesu in sporazumu, doseženem med EU in 
Združenim kraljestvom. V tej resoluciji je Parlament opredelil svoje stališče o vseh temeljnih 
vprašanjih glede izstopa Združenega kraljestva: o splošnih načelih za pogajanja, med drugim 
tudi o nujnosti urejenega izstopa, o zaščiti interesov državljanov EU-27 ter o pristojnosti EU 
za vprašanja glede izstopa; o fazah v pogajanjih, področju uporabe sporazuma o izstopu, 
prehodni ureditvi in o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom.

V skladu s členom 50(2) PEU je Evropski svet 29. aprila 201712 sprejel smernice za pogajanja 
in določil postopni pristop pri tem: cilj prve faze pogajanj je zagotoviti jasnost in pravno 
varstvo ter izpeljati razvezo Združenega kraljestva od Unije. Evropski svet je izrazil namero, 
da pozorno spremlja napredek in odloči, kdaj bo ta dovolj velik, da bi se lahko pogajanja 
premaknila v naslednjo fazo, ter da se v predhodnih in pripravljalnih pogovorih obravnava 
okvir prihodnjih odnosov.

Pogajanja med EU in Združenim kraljestvom so se začela 19. junija 2017; Unijo je zastopal 
glavni pogajalec EU Michel Barnier, Združeno kraljestvo pa minister za izstop iz Evropske 
unije David Davis.

Pogajalci EU in Združenega kraljestva so 8. decembra 2017 izdali skupno poročilo o 
napredku med prvo fazo pogajanj, kjer so skupno navedli, da so načeloma dosegli dogovor na 
treh področjih, obravnavanih v prvi fazi pogajanj: o zaščiti pravic državljanov EU v 
Združenem kraljestvu in državljanov Združenega kraljestva v EU, okviru za obravnavanje 
edinstvenih okoliščin na Severnem Irskem in finančnem dogovoru.
 
Evropski svet je 15. decembra 2017 sklenil, da je bilo doseženega dovolj napredka za prehod 
na drugo fazo glede prehodne ureditve in splošnega dogovora o okviru prihodnjih odnosov, 
ter sprejel dodatne smernice. Poudaril je še, da bi pogajanja v drugi fazi lahko napredovala le, 
če bi bile zaveze, sprejete v prvi fazi, v celoti spoštovane in verodostojno izražene v pravnem 
smislu. 

11 UL C 298, 23.8.2018, str. 24
12Smernice Evropskega sveta po uradnem obvestilu Združenega kraljestva na podlagi člena 50 PEU (EUCO XT 
20004/17).
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Ravno tako je 23. marca 2018 določil nove smernice za začetek pogajanj o splošnem 
dogovoru glede okvira prihodnjih odnosov, ki naj se pripravi v obliki politične izjave ter 
priloži sporazumu o izstopu in se v njem navaja.

Po šestih krogih pogajanj in drugih srečanjih na pogajalski in tehnični ravni so se pogajalci 
14. novembra 2018 dogovorili o osnutku sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU. 
Predsednik Evropskega sveta je 22. novembra 2018 27 državam članicam poslal osnutek 
politične izjave, ki določa okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom in je 
bila dogovorjena na pogajalski ravni in načeloma potrjena na politični ravni. Končno so 25. 
novembra 2018 voditelji EU-27 potrdili sporazum o izstopu in odobrili politično izjavo.

Tega dne je Evropski svet pozval Komisijo, Evropski parlament in Svet, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe, da bo sporazum lahko začel veljati 30. marca 2019, in s tem zagotovijo 
urejen izstop Združenega kraljestva.

Svet je 11. januarja 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/27413 o podpisu Sporazuma o izstopu ter 
osnutek sklepa o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in 
Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki sta bila 
razglašena na plenarnem zasedanju 30. januarja 2019.

Sporazum o izstopu, o katerem so se dogovorili pogajalci, je britanski parlament zavrnil na 
treh glasovanjih 15. januarja, 12. marca in 29. marca 2019.

Rezultati več glasovanj o sporazumu o izstopu med EU in Združenim kraljestvom so 
pokazali, da velika večina nasprotuje izstopu iz EU brez sporazuma, vendar ni bilo pozitivne 
večine za alternativno možnost, tudi celovito carinsko unijo Združenega kraljestva in EU ali 
javno potrditveno glasovanje o izstopnem sporazumu, s čimer je proces zastal na mrtvi točki.

Združeno kraljestvo je Evropsko unijo trikrat zaprosilo za podaljšanje obdobja iz člena 50(3) 
PEU. Prvo podaljšanje je bilo odobreno do 12. aprila 2019 (Sklep Evropskega sveta (EU) 
2019/476), drugo do 31. oktobra 2019 (Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584), končno pa 
do 31. januarja 2020 (Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/1810).

Medtem so pogajalci EU in Združenega kraljestva nadaljevali pogovore, da bi razrešili 
ugovore Združenega kraljestva o „varovalni“ rešitvi ob upoštevanju pogajalskih načel EU. 
Unija je bila zlasti zelo jasna, da se o sporazumu o izstopu ni več mogoče pogajati in da je 
treba zagotoviti pravno izvedljivo rešitev, s katero bi preprečili trdo mejo med Irsko in 
Severno Irsko.

Septembra in oktobra 2019 so pogovori postali intenzivnejši, končno pa je bil 17. oktobra 
2019 dosežen dogovor o reviziji Protokola o Irski/Severni Irski, vključen v osnutek 
sporazuma o izstopu, o potrebnih tehničnih prilagoditvah členov 184 in 185 sporazuma ter o 
reviziji politične izjave. Ravno tako je 17. oktobra 2019 Evropski svet potrdil spremenjeni 
sporazum o izstopu in odobril spremenjeno besedilo politične izjave.

13Sklep Sveta (EU) 2019/274 z dne 11. januarja 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti 
za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske 
unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 47 I, 19.2.2019, str. 1). Besedilo Sporazuma o izstopu, 
priloženo Sklepu (EU) 2019/274, je bilo objavljeno v UL C 66 I, 19.2.2019, str. 1.
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Svet je s sklepom (EU) št. 2019/1750 z dne 21. oktobra 201914 spremenil osnutek sklepa o 
podpisu sporazuma o izstopu. Svet je istega dne15 odobril spremenjeni predlog sklepa o 
sklenitvi sporazuma o izstopu ter ga skupaj s posodobljenim besedilom sporazuma posredoval 
Parlamentu; ta ga je razglasil na zasedanju 21. oktobra 2019.

Istega dne se je sestala konferenca predsednikov Evropskega parlamenta in razpravljala o 
naslednjih korakih v postopku, tudi o posredovanju besedila pristojnim parlamentarnim 
odborom.

V skladu s Poslovnikom je pristojni odbor za odobritev Odbor za ustavne zadeve (AFCO). 
Glede na to je konferenca predsednikov sklenila, da bo postopek odobritve mogoče zaključiti 
po zaključku procesa ratifikacije sporazuma o izstopu v britanskem parlamentu.

Poleg tega je sklenila, da lahko ostali odbori, ki jih zadeva postopek izstopa, svoje mnenje 
podajo v obliki pisem k osnutku priporočila odbora AFCO o odobritvi. Mnenja v obliki pisem 
je pripravilo deset odborov in so priložena priporočilu za odobritev. Ti odbori so Odbor za 
zunanje zadeve, Odbor za mednarodno trgovino, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
Odbor za promet in turizem, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbor za pravne 
zadeve, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbor za 
peticije.

V skladu s členom 88 Poslovnika Evropski parlament odobri sporazum o izstopu z večino 
oddanih glasov. V skladu s členom 105(4) Poslovnika o odobritvi predlaganega akta odloči z 
enim samim glasovanjem, ne glede na to, ali naj bi po priporočilu akt odobril ali zavrnil. 
Predlogov sprememb ni mogoče vložiti. Poslanci, izvoljeni v državi članici, ki izstopa, so pri 
glasovanju na ravni odborov in na plenarnih zasedanjih v celoti upravičeni do sodelovanja v 
razpravi in glasovanja.

Da lahko Evropska unija sklene sporazum o izstopu, ga mora v skladu s členom 238(3)(b) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije Svet potrditi s kvalificirano večino preostalih 27 držav 
članic, tj. 20 držav članic, ki predstavljajo 65 % prebivalstva.

Vloga Evropskega parlamenta 

Evropski parlament formalno ni vključen v pogajanja o izstopu države članice. Vendar 
Parlament ni le institucija s pristojnostmi političnega nadzora, kot določa člen 14 PEU, 
temveč je tudi del postopka odločanja v skladu s členom 50 PEU, saj je njegova odobritev 
pogoj za sklenitev sporazuma o izstopu.

14Sklep Sveta (EU) 2019/1750 z dne 21. oktobra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2019/274 o podpisu, v imenu 
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika 
Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 274 I, 28.10.2019, 
str. 1). Besedilo Sporazuma o izstopu, priloženo Sklepu (EU) 2019/1750, je bilo objavljeno v UL C 384 I, 12.11.2019, 
str. 1.

15Osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska 
iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, dokument Sveta XT 21105/3/18 REV 3.
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Tako je imel Parlament glede na pristojnosti odobritve sporazuma o izstopu na podlagi člena 
50 PEU že od začetka postopka izstopa Združenega kraljestva veliko in dejavno vlogo pri 
pogajanjih.

O tej temi Parlament razpravlja že od britanskega referenduma. Tako se je takoj po 
referendumu na izredni seji 24. junija 2016 sestala konferenca predsednikov, da bi pripravila 
sestanek predsednika Parlamenta s predsedniki drugih institucij po referendumu in da bi 
preučila naslednje korake Parlamenta v tem procesu.

Konferenca predsednikov je na isti seji odločila, da bo 28. junija 2016 potekalo izredno delno 
zasedanje z razpravo o izidu britanskega referenduma.

Predsednik je na začetku tega delnega zasedanja poudaril izjemen značaj zasedanja, ki je bilo 
sklicano po referendumu v Združenem kraljestvu 23. junija 2016, njegov izid pa zadeva vse 
državljane EU.

Na tem delnem zasedanju je Parlament po izjavah Sveta in Komisije sprejel resolucijo o 
odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu16, in sicer s 395 
glasovi za, 200 proti in 71 vzdržanimi glasovi.

Parlament je v resoluciji opozoril, da je po Pogodbah potrebna njegova odobritev  in da mora 
biti v vseh fazah vključen v različne postopke, povezane s sporazumom o izstopu in 
prihodnjimi odnosi.

Vključevanje Parlamenta v proces izstopa se je v praksi udejanilo tako, da so se hitro 
vzpostavili izredno tesni stiki z drugimi institucijami in redno obveščanje o napredku pri 
krogih priprav in pogajanj.

Glede na kompleksna politična, horizontalna pravna vprašanja in vprašanja politike je delo 
Parlamenta usklajevala konferenca predsednikov. Konferenca predsednikov se je odločila za 
postopen pristop k procesu in določila prvo fazo do opredelitve smernic Evropskega sveta, ko 
je delo potekalo na ravni konference; koordinator za pogajanja o izstopu Združenega 
kraljestva je bil Guy Verhofstadt (Renew Europe17, BE), ki je bil na to mesto imenovan na 
seji konference 8. septembra 2016. V drugi fazi pogajanj je Guy Verhofstadt delo usklajeval s 
predsednico Odbora za ustavne zadeve (AFCO), tretjo fazo pa je v skladu s postopkom 
odobritve usmerjal odbor AFCO in drugi odbori.

Tako je bila ustanovljena usmerjevalna skupina za brexit, da bi zagotovili strukturirano 
vključevanje Parlament v proces izstopa. Usmerjevalno skupino za brexit je uradno ustanovila 
konferenca predsednikov na seji 6. aprila 2017 in določila, da jo sestavljajo Guy Verhofstadt 
kot koordinator usmerjevalne skupine, Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D), 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE) in Danuta Hübner 
kot predsednica Odbora za ustavne zadeve (PPE, PL); njena naloga je bila usklajevati in 
pripravljati posvetovanja, obravnave in resolucije Parlamenta o izstopu Združenega kraljestva 
pod okriljem konference predsednikov. 

16UL C 91, 9.3.2018, str. 40.
17V prejšnjem parlamentarnem obdobju skupina ALDE, sedaj skupina Renew Europe.
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Po evropskih volitvah leta 2019 se je sestava usmerjevalne skupine spremenila glede skupine 
PPE, ki jo sedaj zastopa Danuta Hübner, glede skupine S&D, ki jo sedaj zastopa Pedro Silva 
Pereira (PT) in skupine GUE/NGL, ki jo sedaj zastopa Martin Schirdewan (DE), ter glede 
odbora AFCO, ki ga zastopa novi predsednik Antonio Tajani (PPE, IT).

Parlament je prek informacijskih kanalov ali z dejavno udeležbo ves čas sodeloval pri 
metodah in v strukturah glede pogajanj. Predstavniki Parlamenta so bili v skladu z izjavo z 
dne 15. decembra 2016 po neuradnem srečanju voditeljev držav ali vlad 27 držav članic 
povabljeni na pripravljalne sestanke Evropskega sveta. To je pomenilo dejansko udeležbo 
Parlamenta, tudi na tehničnih sestankih (Sherpa) in sestankih Sveta za splošne zadeve.

Usmerjevalna skupina za brexit je na več kot sto srečanjih, na katerih je bil večinoma navzoč 
tudi glavni pogajalec EU Michel Barnier, prispevala, da je bil Parlament nenehno vključen v 
postopek in v njegovem ospredju, in sicer s pravočasnimi resolucijami in izjavami z 
utemeljenimi stališči o pogajanjih in najpomembnejšem dogajanju po obvestilu o nameri za 
izstop.

Glede na pomen, da se zagotovi stalen neformalni dialog, tehnično strokovno znanje in 
sodelovanje v postopku izstopa z vsemi odbori, je bilo pripravljenih več srečanj usmerjevalne 
skupine za brexit in tehničnih seminarjev, kjer so bili navzoči odbori, neposredno pristojni za 
sektorske politike na ustreznem področju sporazuma o izstopu. Dialog je potekal tudi prek 
konference predsednikov odborov, ki je na več sestankih razpravljala o postopku izstopa.  

Guy Verhofstadt je kot koordinator usmerjevalne skupine za brexit sodeloval na srečanjih s 
številnimi deležniki (institucionalnimi, civilno družbo, državljani in predstavniki 
gospodarstva, nacionalnimi parlamenti itd.) in je v preteklih dveh letih prejel in odgovoril na 
več kot 4500 elektronskih sporočil in dopisov o brexitu.

Vloga odbora AFCO

Odbor AFCO je v skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta pristojen za pripravo 
odobritve Parlamenta iz člena 50 PEU. Člen 88 Poslovnika o izstopu iz Unije določa: „Če se 
država članica v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji odloči za izstop iz Unije, se 
zadeva posreduje pristojnemu odboru Parlamenta.“ V skladu s poglavjem XVIII Priloge VI 
Poslovnika o pristojnostih stalnih odborov je odbor AFCO pristojen za institucionalne 
posledice izstopa države iz Unije in torej za postopek odobritve po zaključku pogajanj. 

Odbor AFCO ima horizontalno vlogo, ki ne vpliva na pristojnosti drugih odborov glede 
sektorskih vprašanj, povezanih s političnimi področji, za katera so pristojni. Ima pooblastilo, 
da izda priporočilo za odobritev ali zavrnitev sporazuma o izstopu, o katerem sta se pogajali 
EU in država članica, ki izstopa.

Odbor AFCO je v dolgotrajnih in napornih pripravah v ta namen zbral dokaze, mnenja in 
strokovno znanje različnih sektorjev in deležnikov (javnih ali zasebnih), in sicer s celine ali iz 
Združenega kraljestva. Tako kot drugi parlamentarni odbori je v skladu s smernicami 
konference predsednikov organiziral razprave in predstavitve o posledicah izstopa 
Združenega kraljestva iz EU za posamezna področja politike.

Od 3. septembra 2015 je organiziral več kot 20 posebnih dogodkov, vključno s predavanji, 
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delavnicami in predstavitvami študij ali poročil o celi vrsti vprašanj, od ponovnega pogajanja 
o ustavnih odnosih Združenega kraljestva z Evropsko unijo, dogovora, doseženega v 
Evropskem svetu 18. in 19. februarja 201618, vse do prihodnjih ustavnih odnosov te države z 
Evropsko unijo, državljanskih pravicah in posledicah brexita za mejo med Irsko in Severno 
Irsko. Udeležil se je predstavitev drugih odbor o vprašanjih v zvezi z izstopom ali prihodnjih 
odnosih med EU in Združenim kraljestvom ali je na njih neposredno sodeloval.

Poleg teh dogodkov so po uradnem obvestilu, da namerava Združeno kraljestvo izstopiti iz 
Unije, o vprašanjih izstopa in zlasti o stanju tega procesa, razpravljali praktično na vseh sejah 
odbora.

Predsednik odbora AFCO, ki je tudi član usmerjevalne skupine za brexit, se je udeležil več 
kot 500 dvostranskih sestankov z javnimi in zasebnimi deležniki, povezanih z izstopom 
Združenega kraljestva iz EU in njegovimi posledicami.

Takojšnje in obsežno sodelovanje Evropskega parlamenta in njegovih organov v tem 
postopku je bilo nadvse pomembno, saj se lahko sporazum o izstopu v skladu s členom 50 
PEU sklene le z njegovo odobritvijo.

Člen 50 PEU.

V členu 50 PEU je določen postopek za zakonit izstop države članice iz EU. Država, ki se za 
to odloči, se z EU pogaja in z njo sklene sporazum o podrobnostih izstopa, ki upošteva okvir 
njenih prihodnjih odnosov z EU.

Parlament ves čas ponavlja, da je izstop Združenega kraljestva iz EU obžalovanja vreden in 
mu ni primere in da bi bilo dobro, da bi bila ta država še naprej članica notranjega trga in 
carinske unije, zlasti če želi ohraniti nemoteno trgovino oziroma druge prednosti, ki so tesno 
povezane s članstvom v EU.
 
Prav tako že od začetka opozarja, da je namen sporazuma o izstopu zagotoviti urejen izstop 
Združenega kraljestva iz EU, tako da se rešijo tri temeljna vprašanja ločitve: pravice 
državljanov EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, državljanov Združenega kraljestva, ki 
prebivajo v EU-27, meja med Irsko in Severno Irsko in poravnava finančnih obveznosti 
Združenega kraljestva do EU.

Parlament je jasno izrazil, da bo vsak sporazum o okviru prihodnjih odnosov, kot je določeno 
v členu 50(2), obravnaval kot sestavni del celotnega sporazuma o izstopu, zato ga bo 
ocenjeval v postopku odobritve, čeprav naj bi pravno v tem postopku obravnaval le sporazum 
o izstopu.
 
Urejen izstop

Parlament meni, da je urejen izstop bistvenega pomena za zaščito interesov Evropske unije in 
njenih državljanov. Zato so se na podlagi člena 50 PEU pogajali o ureditvi izstopa 
Združenega kraljestva in hkrati upoštevali okvir prihodnjih odnosov Združenega kraljestva z 

18 Nova ureditev za Združeno kraljestvo v okviru Evropske unije, UL C 69I, 23.2.2016.
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EU ter si prizadevali zagotoviti pravno stabilnost in čim manj motenj.

Parlament je s svojimi resolucijami postopoma oblikoval svojo razlago določb člena 50 PEU, 
vključno s številnimi osnovnimi zahtevami za pogajanja, kar zadeva njihovo področje in faze.

V resoluciji z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, 
da namerava izstopi iz Evropske unije, je izpostavil, da je treba prednostno obravnavati 
naslednja vprašanja:

 pravni status državljanov EU-27, ki živijo ali so kdaj živeli v Združenem kraljestvu, in 
državljanov Združenega kraljestva, ki živijo ali so kdaj živeli v drugi državi članici, 
vključno z njihovo pravično obravnavo, ter jamstvo, da se bo njihov status urejal v 
skladu z načeli vzajemnosti, pravičnosti, simetrije in nediskriminiacije;

 poravnava finančnih obveznosti med Združenim kraljestvom in EU na podlagi letnih 
računovodskih izkazov Evropske unije po reviziji Evropskega računskega sodišča, 
vključno z vsemi pravnimi obveznostmi, ki izhajajo iz neplačanih obveznosti, ter 
opredelitev zunajbilančnih postavk, pogojnih obveznosti in drugih finančnih stroškov, 
ki bodo neposredna posledica izstopa Združenega kraljestva; 

 edinstven položaj in posebne okoliščine irskega otoka, da se ublažijo posledice izstopa 
Združenega kraljestva na meji med Irsko in Severno Irsko, zagotovi kontinuiteta in 
stabilnost mirovnega procesa in prepreči ponovna vzpostavitev strogo nadzorovanih 
meja.

Parlament je med drugim kot pomembna vprašanja izpostavil tudi natančno opredelitev 
statusa mednarodnih obveznosti, ki jih je Združeno kraljestvo prevzelo kot država članica 
Evropske unije, zagotavljanje pravne varnosti za pravne subjekte, vključno z družbami, in 
določitev vloge Sodišča Evropske unije.

V resoluciji z dne 3. oktobra 201719 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom20 je jasno 
izrazil, da je treba doseči občuten napredek na področju državljanskih pravic, Irske in Severne 
Irske ter poravnave finančnih obveznosti Združenega kraljestva, preden se lahko začne druga 
faza pogajanj o novem in tesnem partnerstvu med EU in Združenim kraljestvom. Parlament je 
tudi dodal, da bo mogoče sporazum o prihodnjih odnosih skleniti šele, ko bo Združeno 
kraljestvo izstopilo iz EU.

To je 15. decembra 2017 potrdil tudi Evropski svet v svojih sklepih. Evropski svet je poudaril, 
da lahko pogajanja v drugo fazo napredujejo le, ko se bodo vse zaveze, sprejete v prvi fazi, 
povsem spoštovale in verodostojno izrazile v pravnem smislu.

Kot je Komisija navedla v svojem sporočilu Evropskemu svetu (člen 50) z dne 8. septembra 
2017 o napredku pri pogajanju z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o 
Evropski uniji21, so v prvi fazi pogajanj prednost namenili trem vprašanjem, ki so bila 
opredeljena kot posebej pomembna za zagotovitev urejenega izstopa:

a) pravicam državljanov,
b) dialogu o Irski/Severni Irski in 

19 OJ C 346, 27.9.2018, p. 2.
20 OJ C 346, 27.9.2018, p. 2.
21 COM(2017)0784.
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c) finančni poravnavi.

Osnutek sporazuma o izstopu obravnava vsa ta vprašanja in vključuje del o pravicah 
državljanov (drugi del), del o finančnih določbah (peti del) ter protokol o Irski/Severni Irski in 
priloge. V zvezi z vprašanjem vloge Sodišča Evropske unije določa njegovo pristojnost na 
različnih ravneh, kot je opisano v nadaljnjem besedilu v oddelku o upravljanju.

Kar zadeva status, jasno določa, da bo Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju še naprej 
zavezano mednarodnim sporazumom EU. Združeno kraljestvo se bo lahko samostojno 
pogajalo o mednarodnih sporazumih, ki sodijo na področje v izključni pristojnosti EU, jih 
podpisovalo in ratificiralo, če ti sporazumi ne bodo začeli veljati oziroma se ne bodo 
uporabljali v prehodnem obdobju, razen če bo to dovolila EU.

Tudi jamstva za pravno varnost za pravne subjekte, vključno z družbami, so določena v tem 
sporazumu, in sicer v tretjem delu o določbah o ločitvi, ki omogočajo nemoten zaključek vseh 
tekočih postopkov in dejavnosti v zvezi z dostopom na trga blaga, carinami, davkom na 
dodano vrednost in trošarinami, intelektualno lastnino, policijskim in pravosodnima 
sodelovanjem v kazenskih ter civilnih/gospodarskih zadevah, varstvom podatkov pred 
koncem prehodnega obdobja, postopki javnega naročanja, vprašanji, povezanimi z 
Euratomom, ter sodnimi/upravnimi postopki, privilegiji in imunitetami EU.

Zato sporazum o izstopu omogoča urejen izstop, za kar so se pogajalci EU in Združenega 
kraljestva zavzemali zadnja tri leta.

Sklenitev in ratifikacija tega sporazuma sta tudi preprečili scenarij brez dogovora. To je 
nadvse pomembno, saj bi bile posledice izstopa brez dogovora zelo hude za obe strani.

Pravice državljanov

Člen 50 PEU ne določa jamstva v zvezi s statusom državljanov EU. To pravico je mogoče 
zaščititi v sporazumu o izstopu, ki se sklene na podlagi tega člena. Parlament je v resoluciji z 
dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim 
kraljestvom22 navedel, da sta EU in Združeno kraljestvo dolžni zagotoviti celovit in vzajemen 
pristop k zaščiti pravic državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, in državljanov 
Združenega kraljestva, ki živijo v EU-27.

Parlament je že na začetku v resoluciji z dne 28. junija 2016 o odločitvi o izstopu iz EU, ki 
izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu23, zaščito državljanov uvrstil na sam vrh 
prednostnih nalog in to ponavljal v vseh nadaljnjih resolucijah o brexitu. Kot institucija, ki 
predstavlja vse državljane EU, se je zavezal, da se bo skozi ves postopek o izstopu dejavno 
zavzemal za njihove interese in zahteval, da se pogajanja vodijo tako, da se bo zagotovila 
pravna stabilnost in bo čim manj motenj ter se bo izoblikovala jasna vizija o prihodnosti za 
državljane in pravne subjekte. 

Največjo pozornost je namenjal zaščiti državljanov v smislu spoštovanja njihove 
demokratično izražene želje na referendumu v Združenem kraljestvi ter, kar je 

22 UL 162, 10.5.2019, str. 40.
23UL C 91, 9.3.2018, str. 40.
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najpomembneje, v smislu zmanjšanja negotovosti zaradi izstopa in po možnosti ohranjanja 
njihovih pravic, ki izhajajo iz statusa pred izstopom,  To je še toliko pomembneje, če 
pomislimo, da je več kot tri milijone državljanov EU v Združenem kraljestvu in več kot 
milijon državljanov Združenega kraljestva v EU.

Tudi institucije, ki so tesneje sodelovale v postopku izstopa Združenega kraljestva iz EU, so 
prednost namenjale zaščiti pravic državljanov, na katere bo izstop vplival.

Evropski svet je imel zelo podobno držo kot Parlament in je med glavne prednostne naloge 
pogajanj uvrstil zaščito državljanov, ki so si življenje oblikovali na podlagi pravic, povezanih 
s članstvom Združenega kraljestva v EU.

Poleg tega je Svet v mandatu za pogajanja jasno izrazil, da je ohranitev statusa in pravic 
državljanov EU-27 in njihovih družin v Združenem kraljestvu ter državljanov Združenega 
kraljestva in njihovih družin v EU-27 glavna prednostna naloga pogajanj, saj izstop 
neposredno vpliva na veliko ljudi in ima zanje hude posledice. S sporazumom naj bi se 
zagotovila potrebna učinkovita, izvršljiva, nediskriminatorna in celovita jamstva za pravice 
teh državljanov, vključno s pravico do pridobitve stalnega prebivališča po neprekinjenem 
petletnem obdobju zakonitega prebivanja v državi in s tem povezanih pravic;

Pogajalci so v skupnem poročilu z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi fazi pogajanj na 
podlagi člena 50 PEU o urejenem izstopu iz Evropske unije podrobno predstavili dogovorjene 
skupne točke v zvezi s pravicami državljanov.

Združeno kraljestvo je 26. junija 2017 objavilo dokument z naslovom The United Kingdom’s 
exit from the European Union – Safeguarding the Position of EU Citizens Living in the UK 
and UK Nationals Living in the EU (Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – 
ohranitev položaja državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, in državljanov 
Združenega kraljestva, ki živijo v EU), v katerem je vlada navedla, da si bo prednostno 
prizadevala za dosego dogovora o položaju državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, 
in državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v EU, po izstopu, pri čemer je izrazila, da 
namerava te državljane postaviti na prvo mesto.

Vprašanju pravic državljanov sta torej obe strani že v začetnih fazah pogajanj namenili veliko 
pozornost. Pravzaprav sta se zgodaj dogovorili o poglavju o pravicah državljanov, saj je že 
prvotna različica osnutka sporazuma o izstopu z dne 19. marca 2018 vsebovala v celoti 
dogovorjen drugi del o pravicah državljanov, vključno z neposrednim učinkom teh določb in 
pristojnostjo Sodišča Evropske unije za ustrezne določbe o pravicah državljanov.

Parlament je v svojih resolucijah določil številne minimalne zahteve, kar zadeva vsebino 
sporazuma o izstopu v poglavju o pravicah državljanov, vključno z naslednjimi:

(a) Upravičene državljane EU in otroke, rojene po izstopu Združenega kraljestva, bi bilo treba 
v sporazumu o izstopu obravnavati kot družinske člane in ne kot neodvisne imetnike pravic. 
Prav tako bi morali prihodnji družinski člani še naprej uživati pravico do prebivanja na 
podlagi istih določb kot sedanji družinski člani.

Opredelitev osebnega področja uporabe v členu 10(1)(e) in (f) sporazuma o izstopu vključuje 
družinske člane, tudi tiste, ki so se rodili osebam, ki so primarne imetnice pravic, ali so jih te 
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osebe zakonito posvojile po koncu prehodnega obdobja pod pogoji, opredeljenimi v tem 
členu. Status družinskih članov se še dodatno okrepi s členom 17(2), ki določa ohranitev 
pravic vzdrževanih družinskih članov po tem, ko niso več vzdrževane osebe. 

(b) Upravni postopek bi moral biti nestrog, deklarativen in brezplačen, družine pa bi ga lahko 
začele z eno samo izjavo. Dokazno breme v tem postopku bi morali nositi organi Združenega 
kraljestva.

Država gostiteljica se lahko na podlagi sporazuma o izstopu odloči za deklarativni ali 
konstitutivni sistem. Združeno kraljestvo in približno polovica držav članic so se odločili za 
konstitutivni sistem. 

V členu 18 sporazuma o izstopu je opredeljen veljaven upravni postopek, če je njegov namen 
preveriti, ali je prosilec upravičen do pravic do prebivanja, določene v sporazumu. V tem 
členu so določene tudi zahteve za uporabo postopka, pri čemer naj bi bil postopek čim bolj 
preprost in prosilcem prijazen.

Na primer prošnje, ki jih družinski člani vložijo hkrati, se obravnavajo skupaj. 

Poleg tega se v skladu s točkama (g) in (h) člena 18(1) dokazilo o statusu oseb, na katere se 
sporazum nanaša, izda brezplačno. 

(c) Vse dajatve, opredeljene v zakonodaji EU, naj bi bilo mogoče izvoziti.

V skladu s členom 31 sporazuma o izstopu se za osebe, za katere sporazum velja, uporablja 
Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti24. 

Upravičenci bodo ohranili pravico do dajatev socialne varnosti. Če so upravičeni do dajatve v 
eni državi, so načeloma upravičeni do prejemanja te dajatve, kadar se preselijo v drugo 
državo.

(d) Sodbe Sodišča Evropske unije v zvezi z razlago določb o pravicah državljanov bi morale 
biti zavezujoče.

Na sporazum o izstopu se v zvezi s pravicami državljanov lahko neposredno sklicujejo 
državljani EU na sodiščih Združenega kraljestva, državljani Združenega kraljestva pa na 
sodiščih držav članic EU. 

Poleg tega morajo sodišča Združenega kraljestva v skladu s členom 4(4) sporazuma o izstopu 
dosledno razlagati sodno prakso Sodišča Evropske unije, ki je bila izrečena do konca 
prehodnega obdobja, in ustrezno upoštevati sodno prakso, sprejeto po tem datumu (člen 4(5) 
sporazuma o izstopu). Sodišča Združenega kraljestva lahko Sodišče Evropske unije zaprosijo 
za predhodno odločanje o razlagi dela sporazuma o izstopu v zvezi z državljani še osem let po 
koncu prehodnega obdobja. Pravni učinki takih predhodnih odločitev v Združenem kraljestvu 
so enaki pravnim učinkom predhodnih odločitev, sprejetih v skladu s členom 267 PDEU 
(člen 158(2) sporazuma o izstopu).

24 UL L 166, 30.4.2004, str. 1.



PR\1196534SL.docx 17/31 PE645.036v02-00

SL

(e) Zagotavljanje vloge prihodnjega neodvisnega nacionalnega organa, ustanovljenega za 
ukrepanje v zvezi s pritožbami državljanov.

V skladu s členom 159 sporazuma o izstopu bo izvajanje in uporabo dela sporazuma o 
pravicah državljanov v EU spremljala Komisija, v Združenem kraljestvu pa organ, ki bo imel 
enakovredne pristojnosti Komisiji. Ta organ bi moral biti resnično neodvisen. V vsakem 
primeru morata Komisija in neodvisni nadzorni organ v skladu s členom 159(2) sporazuma o 
izstopu obvestiti specializirani odbor o pravicah državljanov (člen 165(1) sporazuma o 
izstopu) o izvajanju dela sporazuma o pravicah državljanova v EU oziroma v Združenem 
kraljestvu.

Sporazum o izstopu pa ne določa vzpostavitve, sestave in pristojnosti neodvisnega organa; te 
bodo določene v zakonu Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije. Parlament je v 
svoji resoluciji z dne 15. januarja 2020 o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih 
pravicah v sporazumu o izstopu (vstavi opombo s številko TA) izrazil zaskrbljenost o 
predlaganih določbah zakona o tem organu, zlasti kar zadeva dejansko neodvisnost.

Priznati je treba, da je sporazum o izstopu kompromis med EU in Združenim kraljestvom, 
tudi o pravicah državljanov. Njegove določbe o pravicah državljanov ne bi mogle podeljevati 
popolnega statusa državljanov EU iz PEU in PDEU, saj ta temelji na članstvu v EU. Glavni 
cilj sporazuma je torej zaščititi in zagotoviti večino teh pravic, zlasti tiste, ki največjemu 
številu prizadetih državljanov omogočajo, da ohranijo življenjske odločitve, sprejete na 
podlagi prostega gibanja, do konca prehodnega obdobja.

Usmerjevalna skupina za brexit je 12. novembra 2019 podala izjavo o izvajanju določb o 
državljanskih pravicah iz sporazuma o izstopu v Združenem kraljestvu in EU-27 glede na to, 
da obstajajo nekatera problematična področja v zvezi s shemo za pridobitev statusa za 
državljane EU v Združenem kraljestvu. Parlament je te pomisleke potrdil v svoji resoluciji z 
dne 15. januarja 2020 v zvezi z izvrševanjem drugega dela sporazuma o izstopu in zlasti o 
naslednjih vprašanjih: 

 velikem delu prosilcev v okviru sheme za pridobitev statusa za državljane EU, ki se 
jim je dodelil le tako imenovani status v pridobivanju;

 neodvisnosti neodvisnega nadzornega organa iz člena 159 sporazuma o izstopu;
 morebitnih posledicah za državljane EU, ki v roku do 30. junija 2021 ne bodo 

zaprosili za pridobitev statusa za državljane EU; 
 pomanjkanje fizičnega dokumenta ob koncu prijavnega postopka, ki povečuje 

tveganje negotovosti glede dokazovanja statusa in diskriminacije državljanov EU-27;
 veljavnih ukrepih za obravnavanje položaja ranljivih državljanov v okviru postopka za 

oddajo vlog;
 veljavnosti sheme za pridobitev statusa za državljane EU-27 na Severnem Irskem, ki v 

skladu z Velikonočnim sporazumom niso zaprosili za britansko državljanstvo. 
 
Evropski parlament bo še naprej zelo pozorno spremljal izvajanje celotnega sporazuma, zlasti 
poglavja o pravicah državljanov.
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Irska in Severna Irska 

Ohranitev Velikonočnega sporazuma 

Evropska unija in njene institucije, zlasti Parlament, so bile še posebej zaskrbljene zaradi 
posledic izstopa Združenega kraljestva za Severno Irsko in njegovih prihodnjih odnosov z 
Irsko. Izstop iz EU enega od soporokov Velikonočnega sporazuma bi lahko povzročil 
gospodarske in pravne razlike, ki bi privedle do težav pri izvajanju navedenega sporazuma, ki 
je bistven okvir za mir, sodelovanje in razumevanje na irskem otoku. 

Brexit bi lahko imel uničujoče učinke, zlasti v zvezi s tremi vidiki: stabilnostjo mirovnega 
procesa, naravo meje in čezmejnim sodelovanjem ter enakostjo in pravicami25. 

Parlament je jasno poudaril, da je ključnega pomena ohraniti mir in vse dele Velikonočnega 
sporazuma ter storiti vse, kar je možno, da se prepreči utrjevanje meje. Tako je v svojih 
resolucijah in v izjavah, ki jih je podal prek usmerjevalne skupine za brexit, večkrat poudaril, 
da bi moral sporazum o izstopu vključevati izvedljiv, pravno operativen in univerzalen 
varovalni mehanizem na meji med Irsko in Severno Irsko, na podlagi katerega bi lahko 
obravnavali edinstvene okoliščine, s katerimi se sooča otok Irska. 

Parlament je prav tako vztrajal, da mora Združeno kraljestvo zagotoviti, da ne bo zmanjšanja 
pravic, zaščitnih ukrepov in enakih možnosti, določenih v Velikonočnem sporazumu, pri 
čemer vztraja pri prenosu vseh elementov skupnega potovalnega območja in pravic 
državljanov EU do prostega gibanja, kot so določeni v zakonodaji EU in v Velikonočnem 
sporazumu26.

Evropski svet je v smernicah z dne 29. aprila 2017 pozval k prožnim in domiselnim rešitvam, 
ki bodo obravnavale edinstvene okoliščine na irskem otoku, vključno z namenom 
preprečevanja trde meje, ob spoštovanju celovitosti pravnega reda Unije. 

Velikonočni sporazum je začel veljati leta 1998 in je ustvaril pogoje za končanje skoraj tri 
desetletja trajajočega konflikta na Severnem Irskem; utrl je pot za neprekinjeno obdobje 
relativnega miru, v okviru katerega je bila izvoljena skupščina Severne Irske, vzpostavljena je 
bila deljena izvršilna oblast, znatno so se izboljšali politični odnosi med Severno Irsko in 
Irsko, spodbujale so se človekove pravice in enakost, močno so se povečali čezmejno 
sodelovanje in gospodarsko povezovanje ter soodvisnosti na irskem otoku27.

Čeprav sta obe strani v pogajanjih o izstopu dosledno poudarjali svojo zavezanost k ohranitvi 
vseh delov Velikonočnega sporazuma , se je vprašanje Irske/Severne Irske izkazalo za najbolj 
politično občutljivo in najbolj zapleteno od treh glavnih prednostnih nalog urejenega izstopa.

25 „Izstop Združenega kraljestva iz EU (brexit) in Velikonočni sporazum“, Evropski parlament, tematski sektor 
za pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko Unije, november 2017. 
Dostopno na: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
26 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in 
Združenim kraljestvom, UL C 162, 10.5.2019, str. 40.
27 Izstop Združenega kraljestva iz EU (brexit) in Velikonočni sporazum, Evropski parlament, tematski sektor za 
pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko Unije, november 2017. Dostopno 
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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf


PR\1196534SL.docx 19/31 PE645.036v02-00

SL

Prvotna rešitev varovalnega mehanizma
 
EU in Združeno kraljestvo sta v skupnem poročilu z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi 
fazi pogajanj potrdila, da bodo dosežki, koristi in zaveze mirovnega procesa še naprej izredno 
pomembni za mir, stabilnost in spravo, ter sta se strinjala, da je treba zaščititi vse dele 
Velikonočnega sporazuma. To so skupne zaveze, o katerih sta se dogovorili obe strani.

Vendar pa se je oblikovanje rešitve za ta vprašanja izkazala za izjemno zapleteno zaradi zelo 
spolitiziranega konteksta in tudi zaradi praktičnih težav. Velika težava je bila iskanje 
uporabnih mehanizmov28, ki ne bi vodili do utrjevanja meje, hkrati pa bi upoštevali absolutne 
omejitve, ki jih je določilo Združeno kraljestvo – in sicer, da ne bo več del enotnega trga in 
carinske unije – na eni strani ter vodilnih načel EU v pogajanjih na drugi strani. Ta so v 
glavnem, kot je opredeljeno v smernicah Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017, izogibanje 
trdi meji ob spoštovanju celovitosti pravnega reda Unije. 

V navedenem skupnem poročilu z dne 8. decembra 2017 sta se obe strani strinjali, da bo 
Združeno kraljestvo, če ne bo mogoče izpolniti njegovega pričakovanja, da bo s pomočjo 
splošnih prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom doseglo svoje cilje za 
Irsko/Severno Irsko, kot drugo možnost predlagalo posebne rešitve za reševanje edinstvenih 
okoliščin irskega otoka. 

Če ne bo dogovorjene rešitve, bi bila tretja možnost, da Združeno kraljestvo ohrani popolno 
skladnost s pravili notranjega trga in carinske unije, ki podpirajo sodelovanje med severom in 
jugom, gospodarstvo celotnega otoka in zaščito Velikonočnega sporazuma. V vseh 
okoliščinah bi Združeno kraljestvo še naprej zagotavljalo enak neoviran dostop severnoirskih 
podjetij do celotnega notranjega trga Združenega kraljestva. 

Osnutek sporazuma o izstopu, ki je bil objavljen 19. marca 2018, je bil oblikovan na podlagi 
tretje možnosti skupnega poročila – tako imenovane rešitve varovalnega mehanizma – ki je 
namenjena zaščiti sodelovanja med severom in jugom in preprečevanju trde meje. Predvidena 
je bila ohranitev skupnega potovalnega območja, o njegovi ohranitvi pa je bil dosežen 
sporazum med EU in Združenim kraljestvom.

Da bi se izognili mejni kontroli, je predlagana rešitev vključevala popolno uskladitev s 
pravom EU na področju blaga, veterine in pravil o zdravju rastlin ter uporabo carinskega 
zakonika EU za Severno Irsko.

28O tem vprašanju je bilo v literaturi podanih več predlogov, med drugim za „pametno mejo 2.0“, ki je predlagal 
izvajanje nove mejne rešitve, ki bi služila obema stranema meje z največjo stopnjo predvidljivosti, hitrosti in 
varnosti ter z minimalnimi bremenom in stroški za trgovce in potnike, in sicer z uporabo kombinacije 
mednarodnih standardov, najboljših praks na svetovni ravni in najsodobnejše tehnologije. Pametna meja 2.0: 
izogibanje trdi meji na irskem otoku za carinski nadzor in prosto gibanje ljudi, Evropski parlament, tematski 
sektor za pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko Unije, november 2017. 
Na voljo 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/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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Vendar je še obstajala zaveza, da se bo razpravljalo o vseh treh možnostih iz odstavka 49 
skupnega poročila. Kljub temu je bila dodana velika količina besedila Protokola, o kateri ni 
bilo soglasja. 

Rešitev z varovalnim mehanizmom, ki jo predlaga vlada Združenega kraljestva

Težko je najti prožno, domiselno in prilagojeno rešitev, tako iz političnih razlogov, ki so 
povezani z absolutnimi omejitvami vlade Združenega kraljestva, kot iz pravnih razlogov, ki 
izhajajo iz ustavne strukture EU in Združenega kraljestva.

Glede na namero vlade Združenega kraljestva, da zapusti enotni trg, carinsko unijo in 
jurisdikcijo Sodišča Evropske unije, je bil izziv v političnem smislu precejšen29. S pravnega 
vidika sta celovitost pravnega reda EU in celovitost Združenega kraljestva kot enotnega 
carinskega območja pomenila znatne omejitve za različne rešitve. V skupnem poročilu z dne 
8. decembra 2017 sta se obe strani zavezali, da bosta vzpostavili mehanizme, s katerimi bi 
zagotovili, da bi izvajanje in nadzor vseh posebnih ureditev ščitila celovitost notranjega trga 
EU in carinske unije. Združeno kraljestvo je prav tako opozorilo na svojo zavezo, da bo 
ohranilo celovitost svojega notranjega trga in položaja Severne Irske v njem, saj zapušča 
notranji trg in carinsko unijo EU.

Nadaljevalo se je delo na podlagi pregleda čezmejnega sodelovanja med severom in jugom30 
ter določanja obsega določb, potrebnih za zagotovitev pravno operativnega besedila v zvezi z 
vprašanjem Irske/Severne Irske. V skupni izjavi z dne 19. junija 2018 sta strani priznali, da je 
varovalni mehanizem o Irski/Severni Irski zahteval določbe o carinskem in regulativnem 
usklajevanju v skladu z odstavkom 49 skupnega poročila iz decembra 2017. 

Varovalni mehanizem je bil oblikovan na podlagi predlogov vlade Združenega kraljestva, ki 
je iskala prilagojene rešitve za edinstvene razmere na Severnem Irskem kot sestavni del 
gospodarstva Združenega kraljestva, ki je v celoti vključen v gospodarstvo Irske, zlasti na 
področjih, kot je agroživilski sektor, pri čemer je priznal, da si je težko predstavljati, kako bi 
lahko Severna Irska nekako ostala, medtem ko bi preostanek države izstopil31. 

Namen besedila, o katerem je bil na ravni pogajalcev ob koncu pogajanj 14. novembra 2018 
končno dosežen dogovor, je bil, da bi se odzvali na zgoraj navedene izzive, ki jih edinstvene 
okoliščine Irske in Severne Irske predstavljajo za EU in Združeno kraljestvo. 

Besedilo je zagotavljalo varovalni mehanizem, ki je temeljil na predlogu Združenega 
kraljestva za enotno carinsko območje med EU in vsem Združenim kraljestvom. Rešitev bi 

29 Pametna meja 2.0: izogibanje trdi meji na irskem otoku za carinski nadzor in prosto gibanje ljudi, Evropski 
parlament, tematski sektor za pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko 
Unije, november 2017. Na voljo na: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
30 Namen pregleda je bil oceniti obseg in globino sodelovanja, pa tudi vlogo članic EU pri delovanju in 
razvijanju tega sodelovanja. Sodelovanje med severom in jugom je specifično za irski otok in sodi na področji 
delovanja irske vlade in izvršne oblasti severne Irske. Sodelovanje je predvideno v sklopu drugega dela 
sporazuma iz Belfasta/Velikonočnega sporazuma. Glej: Pregled sodelovanja med severom in jugom & organi 
izvajanja – poročilo in ključne ugotovitve, Evropska komisija, projektna skupina za pripravo in vodenje pogajanj 
z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 PEU, 21. junij 2019.
31Iz govora Jamesa Brokenshireja, državnega sekretarja za Severno Irsko, v Evropskem političnem centru, 
6. november 2017.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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začela veljati le, če EU in Združeno kraljestvo do 1. julija 2020 ne bosta sklenili dogovora o 
prihodnjih odnosih.

Osnutek sporazuma o izstopu iz novembra 2018 je tako opredelil skupno voljo strank za 
pogajanja o prihodnjem sporazumu, ki bi nadomestil Protokol, in ju zavezal, da si bosta 
prizadevali za sklenitev in ratifikacijo takšnega sporazuma.

Varovalni mehanizem je bil zato vključen v osnutek sporazuma o izstopu kot zavarovanje, ki 
naj bi začela veljati le, če ob koncu prehodnega obdobja ne bi bil sklenjen noben sporazum. 

Namen strank, ki je jasno naveden in v zadostni meri opredeljen v pravnem besedilu, je bil, da 
na eni strani ne bi bilo potrebe po sprožitvi varovalnega mehanizma, na drugi pa da bi se 
zavezali k hitremu delu na prihodnjem sporazumu o odnosih.

Zaradi polemike v zvezi z varovalnim mehanizmom po zaključku pogajanj je Evropska unija 
storila vse, kar je v njeni moči, da bi nasprotujočim si strankam Združenega kraljestva 
pojasnila pomen določb protokola, vse do predvečera prvega pomembnega glasovanja v 
spodnjem domu parlamenta Združenega kraljestva, hkrati pa zavrnila možnost ponovnega 
odprtja pogajanj, kot je na posebnem zasedanju 13. decembra 2018 jasno izrazil Evropski svet 
(člen 50).

Pismo predsednika Evropskega sveta in predsednika Evropske komisije predsednici vlade 
Theresi May z dne 14. januarja 2019 je vsebovalo pojasnila v zvezi z varovalnim 
mehanizmom, skupaj z zagotovilom, da Evropska unija ne želi, da bi varovalni mehanizem 
začel veljati, in da si bo prizadevala varovalni mehanizem v najkrajšem možnem času 
nadomestiti s poznejšim dogovorom. 

To različico sporazuma o izstopu je britanski parlament zavrnil na treh glasovanjih, in sicer 
15. januarja, 12. marca in 29. marca 2019. 

Sprememba pristopa vlade Združenega kraljestva

Ko je predsednica vlade Theresa May odstopila in je bila sestavljena nova vlada Združenega 
kraljestva, je novi predsednik vlade Boris Johnson v svojih izjavah o prednostnih nalogah za 
vlado z dne 25. julija 2019 izjavil, da Združeno kraljestvo ne more sprejeti dogovora, o 
katerem se je pogajala prejšnja predsednica vlade. Novi predsednik vlade je menil, da je treba 
varovalni mehanizem odpraviti in rešiti vprašanja irske meje v okviru prihodnjega sporazuma 
med EU in Združenim kraljestvom. 

Evropski svet je v sklepih 10. aprila 2019 poudaril, da o sporazumu o izstopu ni več mogoče 
razpravljati in da morajo biti vse enostranske zaveze, izjave ali druga dejanja skladni s črko in 
duhom sporazuma o izstopu in ne smejo ovirati njegovega izvajanja. Glavni pogajalec Michel 
Barnier je v zvezi s tem potrdil, da je EU ostala odprta za analizo pravno operativnih 
predlogov Združenega kraljestva, ki bi bili združljivi s sporazumom o izstopu. Pogovori med 
EU in Združenim kraljestvom so se torej nadaljevali, da bi našli alternativne rešitve, ki bi 
omogočale, da bi sporazum o izstopu vseboval uporabno pravno operativno rešitev za 
edinstvene okoliščine na irskem otoku. 

Vlada Združenega kraljestva je na začetku oktobra 2019 predstavila nove predloge za 
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revidirani protokol o Irski/Severni Irski, ki je vključeval naslednje: (1) enotno regulativno 
območje za blago na irskem otoku, (2) EU in Združeno kraljestvo bi oblikovali dve različni 
carinski območji, vsa carinska preverjanja pa bi se izvajala stran od meje med Irsko in Irsko, 
(3) severnoirska skupščina in izvršilna oblast pa bi bili pristojni, da najprej privolita v 
uveljavitev enotnega regulativnega območja, nato pa vsaka štiri leta odobrita podaljšanje 
njegove veljavnosti.

Glavni cilji vlade Združenega kraljestva so bili zagotoviti, da bi bilo vse Združeno kraljestvo 
del enega samega carinskega območja, ponovno prevzeti nadzor nad svojo zunanjo trgovinsko 
politiko in se manj osredotočati na nadaljevanje nemotene trgovine med EU in Združenim 
kraljestvom.

Glavni pogajalec EU Michel Barnier je menil, da predlogi Združenega kraljestva povzročajo 
velike težave, saj bi ogrozili celovitost enotnega trga in carinske unije v EU, ker ne bi 
zagotavljali operativnih in verodostojnih carinskih in regulativnih pregledov na meji med 
Irsko in Severno Irsko, ki bi dejansko postala dve ločeni jurisdikciji. 

Glede demokratične privolitve je glavni pogajalec EU ob privolitvi, da bo preučil zamisel o 
tem, da bi imeli severnoirske oblasti pomembnejšo vlogo pri izvrševanju protokola, menil, da 
bi predlog izvrševanje Protokola pogojil z enostransko odločitvijo severnoirskih institucij.

Iz teh razlogov teh predlogov ni bilo mogoče sprejeti, saj bi pomenili nadomestitev 
operativne, praktične in pravne rešitve z izključno hipotetično in začasno rešitvijo.

Parlament se je na predlog Združenega kraljestva odzval z izjavo usmerjevalne skupine za 
brexit z dne 3. oktobra 2019, v kateri je izjavil, da predlogi Združenega kraljestva ne 
predstavljajo podlage za sporazum, ki bi ga Parlament lahko odobril. Pomisleki usmerjevalne 
skupine za brexit so bili predvsem, da predlogi Združenega kraljestva o carinah in 
regulativnih vidikih izrecno predvidevajo infrastrukturo, nadzor in preglede, ki bi lahko 
škodovali vseotoškemu gospodarstvu. Kar zadeva zahtevo po soglasju severnoirske 
skupščine, bi bil zaradi tega dogovor negotov in pogojen z začasnimi in enostranskimi 
odločitvami, namesto z gotovostjo, ki jo zagotavlja varovalni mehanizem. Vendar je 
Parlament ostal odprt za vse predloge, če so ti verodostojni, pravno uporabni in imajo enak 
učinek kot kompromisi, doseženi s sporazumom o izstopu.

(d) Sodbe Sodišča Evropske unije v zvezi z razlago določb o pravicah državljanov bi morale 
biti zavezujoče.

Na sporazum o izstopu se v zvezi s pravicami državljanov lahko neposredno sklicujejo 
državljani EU na sodiščih Združenega kraljestva, državljani Združenega kraljestva pa na 
sodiščih držav članic EU. 

Poleg tega morajo sodišča Združenega kraljestva v skladu s členom 4(4) sporazuma o izstopu 
dosledno razlagati sodno prakso Sodišča Evropske unije, ki je bila izrečena do konca 
prehodnega obdobja, in ustrezno upoštevati sodno prakso, sprejeto po tem datumu (člen 4(5) 
sporazuma o izstopu). Sodišča Združenega kraljestva lahko Sodišče Evropske unije zaprosijo 
za predhodno odločanje o razlagi dela sporazuma o izstopu v zvezi z državljani še osem let po 
koncu prehodnega obdobja. Pravni učinki takih predhodnih odločitev v Združenem kraljestvu 
so enaki pravnim učinkom predhodnih odločitev, sprejetih v skladu s členom 267 PDEU 
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(člen 158(2) sporazuma o izstopu).

(e) Zagotavljanje vloge prihodnjega neodvisnega nacionalnega organa, ustanovljenega za 
ukrepanje v zvezi s pritožbami državljanov.

V skladu s členom 159 sporazuma o izstopu bo izvajanje in uporabo dela sporazuma o 
pravicah državljanov v EU spremljala Komisija, v Združenem kraljestvu pa organ, ki bo imel 
enakovredne pristojnosti Komisiji. Ta organ bi moral biti resnično neodvisen. V vsakem 
primeru morata Komisija in neodvisni nadzorni organ v skladu s členom 159(2) sporazuma o 
izstopu obvestiti specializirani odbor o pravicah državljanov (člen 165(1) sporazuma o 
izstopu) o izvajanju dela sporazuma o pravicah državljanova v EU oziroma v Združenem 
kraljestvu.

Sporazum o izstopu pa ne določa vzpostavitve, sestave in pristojnosti neodvisnega organa; te 
bodo določene v zakonu Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije. Parlament je v 
svoji resoluciji z dne 15. januarja 2020 o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih 
pravicah v sporazumu o izstopu (vstavi opombo s številko TA) izrazil zaskrbljenost o 
predlaganih določbah zakona o tem organu, zlasti kar zadeva dejansko neodvisnost.

Priznati je treba, da je sporazum o izstopu kompromis med EU in Združenim kraljestvom, 
tudi o pravicah državljanov. Njegove določbe o pravicah državljanov ne bi mogle podeljevati 
popolnega statusa državljanov EU iz PEU in PDEU, saj ta temelji na članstvu v EU. Glavni 
cilj sporazuma je torej zaščititi in zagotoviti večino teh pravic, zlasti tiste, ki največjemu 
številu prizadetih državljanov omogočajo, da ohranijo življenjske odločitve, sprejete na 
podlagi prostega gibanja, do konca prehodnega obdobja.

Usmerjevalna skupina za brexit je 12. novembra 2019 podala izjavo o izvajanju določb o 
državljanskih pravicah iz sporazuma o izstopu v Združenem kraljestvu in EU-27 glede na to, 
da obstajajo nekatera problematična področja v zvezi s shemo za pridobitev statusa za 
državljane EU v Združenem kraljestvu. Parlament je te pomisleke potrdil v svoji resoluciji z 
dne 15. januarja 2020 v zvezi z izvrševanjem drugega dela sporazuma o izstopu in zlasti o 
naslednjih vprašanjih: 

 velikem delu prosilcev v okviru sheme za pridobitev statusa za državljane EU, ki se 
jim je dodelil le tako imenovani status v pridobivanju;

 neodvisnosti neodvisnega nadzornega organa iz člena 159 sporazuma o izstopu;
 morebitnih posledicah za državljane EU, ki v roku do 30. junija 2021 ne bodo 

zaprosili za pridobitev statusa za državljane EU; 
 pomanjkanje fizičnega dokumenta ob koncu prijavnega postopka, ki povečuje 

tveganje negotovosti glede dokazovanja statusa in diskriminacije državljanov EU-27;
 veljavnih ukrepih za obravnavanje položaja ranljivih državljanov v okviru postopka za 

oddajo vlog;
 veljavnosti sheme za pridobitev statusa za državljane EU-27 na Severnem Irskem, ki v 

skladu z Velikonočnim sporazumom niso zaprosili za britansko državljanstvo. 
 
Evropski parlament bo še naprej zelo pozorno spremljal izvajanje celotnega sporazuma, zlasti 
poglavja o pravicah državljanov.
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Irska in Severna Irska 

Ohranitev Velikonočnega sporazuma 

Evropska unija in njene institucije, zlasti Parlament, so bile še posebej zaskrbljene zaradi 
posledic izstopa Združenega kraljestva za Severno Irsko in njegovih prihodnjih odnosov z 
Irsko. Izstop iz EU enega od soporokov Velikonočnega sporazuma bi lahko povzročil 
gospodarske in pravne razlike, ki bi privedle do težav pri izvajanju navedenega sporazuma, ki 
je bistven okvir za mir, sodelovanje in razumevanje na irskem otoku. 

Brexit bi lahko imel uničujoče učinke, zlasti v zvezi s tremi vidiki: stabilnostjo mirovnega 
procesa, naravo meje in čezmejnim sodelovanjem ter enakostjo in pravicami32. 

Parlament je jasno poudaril, da je ključnega pomena ohraniti mir in vse dele Velikonočnega 
sporazuma ter storiti vse, kar je možno, da se prepreči utrjevanje meje. Tako je v svojih 
resolucijah in v izjavah, ki jih je podal prek usmerjevalne skupine za brexit, večkrat poudaril, 
da bi moral sporazum o izstopu vključevati izvedljiv, pravno operativen in univerzalen 
varovalni mehanizem na meji med Irsko in Severno Irsko, na podlagi katerega bi lahko 
obravnavali edinstvene okoliščine, s katerimi se sooča otok Irska. 

Parlament je prav tako vztrajal, da mora Združeno kraljestvo zagotoviti, da ne bo zmanjšanja 
pravic, zaščitnih ukrepov in enakih možnosti, določenih v Velikonočnem sporazumu, pri 
čemer vztraja pri prenosu vseh elementov skupnega potovalnega območja in pravic 
državljanov EU do prostega gibanja, kot so določeni v zakonodaji EU in v Velikonočnem 
sporazumu33.

Evropski svet je v smernicah z dne 29. aprila 2017 pozval k prožnim in domiselnim rešitvam, 
ki bodo obravnavale edinstvene okoliščine na irskem otoku, vključno z namenom 
preprečevanja trde meje, ob spoštovanju celovitosti pravnega reda Unije. 

Velikonočni sporazum je začel veljati leta 1998 in je ustvaril pogoje za končanje skoraj tri 
desetletja trajajočega konflikta na Severnem Irskem; utrl je pot za neprekinjeno obdobje 
relativnega miru, v okviru katerega je bila izvoljena skupščina Severne Irske, vzpostavljena je 
bila deljena izvršilna oblast, znatno so se izboljšali politični odnosi med Severno Irsko in 
Irsko, spodbujale so se človekove pravice in enakost, močno so se povečali čezmejno 
sodelovanje in gospodarsko povezovanje ter soodvisnosti na irskem otoku34.

Čeprav sta obe strani v pogajanjih o izstopu dosledno poudarjali svojo zavezanost k ohranitvi 
vseh delov Velikonočnega sporazuma , se je vprašanje Irske/Severne Irske izkazalo za najbolj 

32 „Izstop Združenega kraljestva iz EU (brexit) in Velikonočni sporazum“, Evropski parlament, tematski sektor 
za pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko Unije, november 2017. 
Dostopno na: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in 
Združenim kraljestvom, UL C 162, 10.5.2019, str. 40.
34 Izstop Združenega kraljestva iz EU (brexit) in Velikonočni sporazum, Evropski parlament, tematski sektor za 
pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko Unije, november 2017. Dostopno 
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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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politično občutljivo in najbolj zapleteno od treh glavnih prednostnih nalog urejenega izstopa.

Prvotna rešitev varovalnega mehanizma
 
EU in Združeno kraljestvo sta v skupnem poročilu z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi 
fazi pogajanj potrdila, da bodo dosežki, koristi in zaveze mirovnega procesa še naprej izredno 
pomembni za mir, stabilnost in spravo, ter sta se strinjala, da je treba zaščititi vse dele 
Velikonočnega sporazuma. To so skupne zaveze, o katerih sta se dogovorili obe strani.

Vendar pa se je oblikovanje rešitve za ta vprašanja izkazala za izjemno zapleteno zaradi zelo 
spolitiziranega konteksta in tudi zaradi praktičnih težav. Velika težava je bila iskanje 
uporabnih mehanizmov35, ki ne bi vodili do utrjevanja meje, hkrati pa bi upoštevali absolutne 
omejitve, ki jih je določilo Združeno kraljestvo – in sicer, da ne bo več del enotnega trga in 
carinske unije – na eni strani ter vodilnih načel EU v pogajanjih na drugi strani. Ta so v 
glavnem, kot je opredeljeno v smernicah Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017, izogibanje 
trdi meji ob spoštovanju celovitosti pravnega reda Unije. 

V navedenem skupnem poročilu z dne 8. decembra 2017 sta se obe strani strinjali, da bo 
Združeno kraljestvo, če ne bo mogoče izpolniti njegovega pričakovanja, da bo s pomočjo 
splošnih prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom doseglo svoje cilje za 
Irsko/Severno Irsko, kot drugo možnost predlagalo posebne rešitve za reševanje edinstvenih 
okoliščin irskega otoka. 

Če ne bo dogovorjene rešitve, bi bila tretja možnost, da Združeno kraljestvo ohrani popolno 
skladnost s pravili notranjega trga in carinske unije, ki podpirajo sodelovanje med severom in 
jugom, gospodarstvo celotnega otoka in zaščito Velikonočnega sporazuma. V vseh 
okoliščinah bi Združeno kraljestvo še naprej zagotavljalo enak neoviran dostop severnoirskih 
podjetij do celotnega notranjega trga Združenega kraljestva. 

Osnutek sporazuma o izstopu, ki je bil objavljen 19. marca 2018, je bil oblikovan na podlagi 
tretje možnosti skupnega poročila – tako imenovane rešitve varovalnega mehanizma – ki je 
namenjena zaščiti sodelovanja med severom in jugom in preprečevanju trde meje. Predvidena 
je bila ohranitev skupnega potovalnega območja, o njegovi ohranitvi pa je bil dosežen 
sporazum med EU in Združenim kraljestvom.

Da bi se izognili mejni kontroli, je predlagana rešitev vključevala popolno uskladitev s 
pravom EU na področju blaga, veterine in pravil o zdravju rastlin ter uporabo carinskega 
zakonika EU za Severno Irsko.

35O tem vprašanju je bilo v literaturi podanih več predlogov, med drugim za „pametno mejo 2.0“, ki je predlagal 
izvajanje nove mejne rešitve, ki bi služila obema stranema meje z največjo stopnjo predvidljivosti, hitrosti in 
varnosti ter z minimalnimi bremenom in stroški za trgovce in potnike, in sicer z uporabo kombinacije 
mednarodnih standardov, najboljših praks na svetovni ravni in najsodobnejše tehnologije. Pametna meja 2.0: 
izogibanje trdi meji na irskem otoku za carinski nadzor in prosto gibanje ljudi, Evropski parlament, tematski 
sektor za pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko Unije, november 2017. 
Na voljo 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/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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Vendar je še obstajala zaveza, da se bo razpravljalo o vseh treh možnostih iz odstavka 49 
skupnega poročila. Kljub temu je bila dodana velika količina besedila Protokola, o kateri ni 
bilo soglasja. 

Rešitev z varovalnim mehanizmom, ki jo predlaga vlada Združenega kraljestva

Težko je najti prožno, domiselno in prilagojeno rešitev, tako iz političnih razlogov, ki so 
povezani z absolutnimi omejitvami vlade Združenega kraljestva, kot iz pravnih razlogov, ki 
izhajajo iz ustavne strukture EU in Združenega kraljestva.

Glede na namero vlade Združenega kraljestva, da zapusti enotni trg, carinsko unijo in 
jurisdikcijo Sodišča Evropske unije, je bil izziv v političnem smislu precejšen36. S pravnega 
vidika sta celovitost pravnega reda EU in celovitost Združenega kraljestva kot enotnega 
carinskega območja pomenila znatne omejitve za različne rešitve. V skupnem poročilu z dne 
8. decembra 2017 sta se obe strani zavezali, da bosta vzpostavili mehanizme, s katerimi bi 
zagotovili, da bi izvajanje in nadzor vseh posebnih ureditev ščitila celovitost notranjega trga 
EU in carinske unije. Združeno kraljestvo je prav tako opozorilo na svojo zavezo, da bo 
ohranilo celovitost svojega notranjega trga in položaja Severne Irske v njem, saj zapušča 
notranji trg in carinsko unijo EU.

Nadaljevalo se je delo na podlagi pregleda čezmejnega sodelovanja med severom in jugom37 
ter določanja obsega določb, potrebnih za zagotovitev pravno operativnega besedila v zvezi z 
vprašanjem Irske/Severne Irske. V skupni izjavi z dne 19. junija 2018 sta strani priznali, da je 
varovalni mehanizem o Irski/Severni Irski zahteval določbe o carinskem in regulativnem 
usklajevanju v skladu z odstavkom 49 skupnega poročila iz decembra 2017. 

Varovalni mehanizem je bil oblikovan na podlagi predlogov vlade Združenega kraljestva, ki 
je iskala prilagojene rešitve za edinstvene razmere na Severnem Irskem kot sestavni del 
gospodarstva Združenega kraljestva, ki je v celoti vključen v gospodarstvo Irske, zlasti na 
področjih, kot je agroživilski sektor, pri čemer je priznal, da si je težko predstavljati, kako bi 
lahko Severna Irska nekako ostala, medtem ko bi preostanek države izstopil38. 

Namen besedila, o katerem je bil na ravni pogajalcev ob koncu pogajanj 14. novembra 2018 
končno dosežen dogovor, je bil, da bi se odzvali na zgoraj navedene izzive, ki jih edinstvene 
okoliščine Irske in Severne Irske predstavljajo za EU in Združeno kraljestvo. 

Besedilo je zagotavljalo varovalni mehanizem, ki je temeljil na predlogu Združenega 
kraljestva za enotno carinsko območje med EU in vsem Združenim kraljestvom. Rešitev bi 

36 Pametna meja 2.0: izogibanje trdi meji na irskem otoku za carinski nadzor in prosto gibanje ljudi, Evropski 
parlament, tematski sektor za pravice državljanov in ustavne zadeve, generalni direktorat za notranjo politiko 
Unije, november 2017. Na voljo na: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
37 Namen pregleda je bil oceniti obseg in globino sodelovanja, pa tudi vlogo članic EU pri delovanju in 
razvijanju tega sodelovanja. Sodelovanje med severom in jugom je specifično za irski otok in sodi na področji 
delovanja irske vlade in izvršne oblasti severne Irske. Sodelovanje je predvideno v sklopu drugega dela 
sporazuma iz Belfasta/Velikonočnega sporazuma. Glej: Pregled sodelovanja med severom in jugom & organi 
izvajanja – poročilo in ključne ugotovitve, Evropska komisija, projektna skupina za pripravo in vodenje pogajanj 
z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 PEU, 21. junij 2019.
38Iz govora Jamesa Brokenshireja, državnega sekretarja za Severno Irsko, v Evropskem političnem centru, 
6. november 2017.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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začela veljati le, če EU in Združeno kraljestvo do 1. julija 2020 ne bosta sklenili dogovora o 
prihodnjih odnosih.

Osnutek sporazuma o izstopu iz novembra 2018 je tako opredelil skupno voljo strank za 
pogajanja o prihodnjem sporazumu, ki bi nadomestil Protokol, in ju zavezal, da si bosta 
prizadevali za sklenitev in ratifikacijo takšnega sporazuma.

Varovalni mehanizem je bil zato vključen v osnutek sporazuma o izstopu kot zavarovanje, ki 
naj bi začela veljati le, če ob koncu prehodnega obdobja ne bi bil sklenjen noben sporazum. 

Namen strank, ki je jasno naveden in v zadostni meri opredeljen v pravnem besedilu, je bil, da 
na eni strani ne bi bilo potrebe po sprožitvi varovalnega mehanizma, na drugi pa da bi se 
zavezali k hitremu delu na prihodnjem sporazumu o odnosih.

Zaradi polemike v zvezi z varovalnim mehanizmom po zaključku pogajanj je Evropska unija 
storila vse, kar je v njeni moči, da bi nasprotujočim si strankam Združenega kraljestva 
pojasnila pomen določb protokola, vse do predvečera prvega pomembnega glasovanja v 
spodnjem domu parlamenta Združenega kraljestva, hkrati pa zavrnila možnost ponovnega 
odprtja pogajanj, kot je na posebnem zasedanju 13. decembra 2018 jasno izrazil Evropski svet 
(člen 50).

Pismo predsednika Evropskega sveta in predsednika Evropske komisije predsednici vlade 
Theresi May z dne 14. januarja 2019 je vsebovalo pojasnila v zvezi z varovalnim 
mehanizmom, skupaj z zagotovilom, da Evropska unija ne želi, da bi varovalni mehanizem 
začel veljati, in da si bo prizadevala varovalni mehanizem v najkrajšem možnem času 
nadomestiti s poznejšim dogovorom. 

To različico sporazuma o izstopu je britanski parlament zavrnil na treh glasovanjih, in sicer 
15. januarja, 12. marca in 29. marca 2019. 

Sprememba pristopa vlade Združenega kraljestva

Ko je predsednica vlade Theresa May odstopila in je bila sestavljena nova vlada Združenega 
kraljestva, je novi predsednik vlade Boris Johnson v svojih izjavah o prednostnih nalogah za 
vlado z dne 25. julija 2019 izjavil, da Združeno kraljestvo ne more sprejeti dogovora, o 
katerem se je pogajala prejšnja predsednica vlade. Novi predsednik vlade je menil, da je treba 
varovalni mehanizem odpraviti in rešiti vprašanja irske meje v okviru prihodnjega sporazuma 
med EU in Združenim kraljestvom. 

Evropski svet je v sklepih 10. aprila 2019 poudaril, da o sporazumu o izstopu ni več mogoče 
razpravljati in da morajo biti vse enostranske zaveze, izjave ali druga dejanja skladni s črko in 
duhom sporazuma o izstopu in ne smejo ovirati njegovega izvajanja. Glavni pogajalec Michel 
Barnier je v zvezi s tem potrdil, da je EU ostala odprta za analizo pravno operativnih 
predlogov Združenega kraljestva, ki bi bili združljivi s sporazumom o izstopu. Pogovori med 
EU in Združenim kraljestvom so se torej nadaljevali, da bi našli alternativne rešitve, ki bi 
omogočale, da bi sporazum o izstopu vseboval uporabno pravno operativno rešitev za 
edinstvene okoliščine na irskem otoku. 

Vlada Združenega kraljestva je na začetku oktobra 2019 predstavila nove predloge za 
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revidirani protokol o Irski/Severni Irski, ki je vključeval naslednje: (1) enotno regulativno 
območje za blago na irskem otoku, (2) EU in Združeno kraljestvo bi oblikovali dve različni 
carinski območji, vsa carinska preverjanja pa bi se izvajala stran od meje med Irsko in Irsko, 
(3) severnoirska skupščina in izvršilna oblast pa bi bili pristojni, da najprej privolita v 
uveljavitev enotnega regulativnega območja, nato pa vsaka štiri leta odobrita podaljšanje 
njegove veljavnosti.

Glavni cilji vlade Združenega kraljestva so bili zagotoviti, da bi bilo vse Združeno kraljestvo 
del enega samega carinskega območja, ponovno prevzeti nadzor nad svojo zunanjo trgovinsko 
politiko in se manj osredotočati na nadaljevanje nemotene trgovine med EU in Združenim 
kraljestvom.

Glavni pogajalec EU Michel Barnier je menil, da predlogi Združenega kraljestva povzročajo 
velike težave, saj bi ogrozili celovitost enotnega trga in carinske unije v EU, ker ne bi 
zagotavljali operativnih in verodostojnih carinskih in regulativnih pregledov na meji med 
Irsko in Severno Irsko, ki bi dejansko postala dve ločeni jurisdikciji. 

Glede demokratične privolitve je glavni pogajalec EU ob privolitvi, da bo preučil zamisel o 
tem, da bi imeli severnoirske oblasti pomembnejšo vlogo pri izvrševanju protokola, menil, da 
bi predlog izvrševanje Protokola pogojil z enostransko odločitvijo severnoirskih institucij.

Iz teh razlogov teh predlogov ni bilo mogoče sprejeti, saj bi pomenili nadomestitev 
operativne, praktične in pravne rešitve z izključno hipotetično in začasno rešitvijo.

Parlament se je na predlog Združenega kraljestva odzval z izjavo usmerjevalne skupine za 
brexit z dne 3. oktobra 2019, v kateri je izjavil, da predlogi Združenega kraljestva ne 
predstavljajo podlage za sporazum, ki bi ga Parlament lahko odobril. Pomisleki usmerjevalne 
skupine za brexit so bili predvsem, da predlogi Združenega kraljestva o carinah in 
regulativnih vidikih izrecno predvidevajo infrastrukturo, nadzor in preglede, ki bi lahko 
škodovali vseotoškemu gospodarstvu. Kar zadeva zahtevo po soglasju severnoirske 
skupščine, bi bil zaradi tega dogovor negotov in pogojen z začasnimi in enostranskimi 
odločitvami, namesto z gotovostjo, ki jo zagotavlja varovalni mehanizem. Vendar je 
Parlament ostal odprt za vse predloge, če so ti verodostojni, pravno uporabni in imajo enak 
učinek kot kompromisi, doseženi s sporazumom o izstopu.

Okvir za prihodnje odnose 

Med vprašanji, ki so se med pogajanji pokazala za precej sporna, sta bili tudi vsebina in 
oblika prihodnjih odnosov, kar je v določbah člena 50 PEU popolnoma neopredeljeno.

Skoraj v vsem času procesa izstopa, zlasti ko je bila predsednica vlade Theresa May, so bili 
prihodnji odnosi z EU najbrž najpomembnejše vprašanje za Združeno kraljestvo.

Prihodnji odnosi, za katere si je v tej fazi prizadevalo Združeno kraljestvo, so bili zelo 
ambiciozni na področju programov EU, organov, podatkovnih baz in celo srečanj, zavračala 
pa sta se notranji trg in carinska unija. Združeno kraljestvo si je celo prizadevalo, da bi se 
hkrati z ureditvijo izstopa pogajali o prihodnjih odnosih.
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Parlament je v svoji resoluciji z dne 5. aprila 201739 poudaril, da si želi tesne, a tudi 
uravnotežene prihodnje odnose glede pravic in obveznosti, ki naj temeljijo na predpostavki, 
da država, ki izstopi iz EU, ne more uživati enakih ugodnosti kot država članica. 

Parlament je v svoji resoluciji z dne 13. decembra 2017 o stanju pogajanj z Združenim 
kraljestvom40 nadalje predlagal, da bi bil splošni dogovor med EU in Združenim kraljestvom 
o okviru za prihodnje odnose, če ga bosta dosegla, v obliki politične izjave, priložene 
sporazumu o izstopu, in skladen z načeli, navedenimi v tej resoluciji;

Enako stališče je zavzel Evropski svet v svojih smernicah z dne 15. decembra 2017 o 
prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, v katerih izraža stališče, naj se splošni 
dogovor pripravi v obliki politične izjave, ki se priloži sporazumu o izstopu in na katero se je 
treba sklicevati.

Za vse prebivalce Združenega kraljestva je bila oblika prihodnjih odnosov popolnoma 
nejasna. Predstavniki različnih sektorjev in različni deležniki so predložili številne predloge, 
od preprostega prostotrgovinskega sporazuma do statusa vrste „Norveška plus“ ali celo o 
pristopu k Evropskemu gospodarskemu prostoru, čeprav je vlada Združenega kraljestva od 
samega začetka zavzela jasno stališče, da ne želi sodelovati na notranjem trgu, v Evropskemu 
gospodarskemu prostoru ali carinski uniji. V vsakem primeru je Združeno kraljestvo 
pokazalo, da se trdno zaveda, da je treba doseči jasen dogovor o prihodnjih odnosih, da bi se 
določili pogoji za izstop.

Parlament je predlagal, naj prihodnji odnosi temeljijo na členu  217 PDEU, naj bodo celostni 
in čim tesnejši, a uravnoteženi glede pravic in obveznosti, da se ohranijo celovitost notranjega 
trga in štiri svoboščine ter prepreči sektorski pristop. Evropski svet je opozoril, da čeprav je 
cilj doseči tesno partnerstvo, prihodnji odnosi ne morejo nuditi enakih ugodnosti kot članstvo 
v EU, na kar je tudi jasno opozoril Evropski parlament. Glede prostotrgovinskega sporazuma 
je Evropski svet tudi poudaril, da je treba na zadevnih področjih hkrati najti ravnovesje in biti 
ambiciozen, a brez ogrožanja celovitosti in pravilnega delovanja EU.

S tako zastavljenimi načeli je EU zavrnila vsakršno selektivno izbiranje glede prihodnjih 
odnosov med EU in Združenim kraljestvom.

Parlament je v svoji resoluciji z dne 14. marca 201841 ponovno poudaril, da bi se lahko s 
pridružitvenim sporazumom v skladu s členom 8 PEU in členom 217 PDEU vzpostavil 
ustrezen okvir za prihodnje odnose in zagotovil dosleden okvir upravljanja, ki bi moral 
vključevati trden mehanizem za reševanje sporov, s čimer bi se izognili povečevanju števila 
dvostranskih sporazumov in pomanjkljivostim, ki so značilne za odnose med EU in Švico;

Parlament je predlagal, naj prihodnji odnosi temeljijo na štirih glavnih stebrih: 
– trgovinskih in gospodarskih odnosih, 
– zunanji politiki ter varnostnem in razvojnem sodelovanju, 
– notranji varnosti in 
– tematskem sodelovanju.

39 UL C 298, 23.8.2018, str. 24.
40 UL C 369, 11.10.2018, str. 32.
41 UL 162, 10.5.2019, str 40.
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Končno so pogajanja privedla do dogovora o politični izjavi, ki je bila deležna kritik, ker da je 
neoprijemljiva in nezavezujoča42.

Politična izjava je dejansko neobvezujoči dokument, priložen sporazumu o izstopu, a ni 
njegov sestavni del. Prva različica besedila je bila z osnutkom sporazuma o izstopu objavljena 
v Uradnem listu 19. februarja 201943 V odstavku 3 izjave je navedeno, da je njen cilj 
vzpostaviti parametre ambicioznega, obsežnega, globokega in prožnega partnerstva v okviru 
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, kazenskega pregona in kazenskega pravosodja, 
zunanje politike, varnosti in obrambe ter širših področij sodelovanja.

V nadaljevanju pogovorov o besedilu protokola o Irski/Severni Irski in v tesni povezavi s 
spremembami protokola je vlada Združenega kraljestva spremenila pristop glede prihodnjih 
odnosov v primerjavi s svojo predhodnico. O tej spremembi je bilo govora v pismu 
predsednika vlade Borisa Johnsona nekdanjemu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu 
Junckerju z dne 2. oktobra. V pismu je predsednik vlade Združenega kraljestva pojasnil, da je 
varovalni mehanizem deloval kot povezava s predlaganimi prihodnjimi odnosi z EU, v okviru 
katerih bi bilo Združeno kraljestvo tesno povezano s carinsko ureditvijo EU in bi se lahko na 
mnogih področjih uskladilo s pravom EU. Takšna oblika prihodnjih odnosov ni cilj sedanje 
vlade Združenega kraljestva. Vlada meni, da bi morali prihodnji odnosi temeljiti na 
prostotrgovinskem sporazumu, v skladu s katerim bi imelo Združeno kraljestvo nadzor nad 
svojimi regulativnimi zadevami in trgovinsko politiko.

Pregledana politična izjava z dne 17. oktobra 2019, kot je objavljena v Uradnem listu dne 
12. novembra 201944, čeprav ohranja cilje o vključenih področjih (odstavek 3 politične 
izjave), pa izrecno določa obliko prihodnjih odnosov, v središču katerih je celovit in 
uravnotežen prostotrgovinski sporazum, brez carin in kvot. Druge pomembne spremembe 
besedila odražajo odstranitev varovalnega mehanizma ter tako tudi sklicevanje na enotno 
carinsko območje EU in Združenega kraljestva.

Spremembe v besedilu odražajo temeljno spremembo v pristopu in v stopnji ambicioznosti: iz 
delov besedila, ki zadeva regulativne vidike, carino, preverjanja in nadzor, je odstranjeno 
sklicevanje na usklajevanje pravil; v zvezi z mehanizmom za reševanje sporov in izvrševanje 
je odstranjena vloga Sodišča Evropske unije, razen ko gre za vprašanje razlage prava EU. 
Glede konkurenčnih pogojev je v besedilu sklicevanje na „trdne zaveze, s katerimi bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje. Natančna narava zavez bi morala biti sorazmerna z 
obsegom in globino prihodnjih odnosov ter ekonomsko povezanostjo strani.“

Konkurenčni pogoji so ključno vprašanje za EU na splošno, zlasti pa za Parlament. V zvezi s 
tem je treba opozoriti na smernice (člen 50) Evropskega sveta z dne 23. marca 2018, v katerih 
se potrjuje pripravljenost Evropskega sveta, da doseže „uravnotežen, ambiciozen in širok 

42V zvezi s tem glej objavo na blogu Steva Peersa v zvezi s pravom EU z dne 8. decembra 2018, v kateri 
ugotavlja, da je bila politična izjava deležna kritik zaradi njene neobvezujoče narave in nenatančnosti. V kasnejši 
objavi z dne 12. marca 2019 je Steve Peers ponovno poudaril, da je politična izjava poleg svoje nezavezujoče 
narave tudi nejasna in neobvezujoča pri številnih ključnih vidikih prihodnjih odnosov. Pregledati bi jo bilo treba 
in določiti trdnejše in natančnejše obveznosti. Obe objavi sta na voljo na povezavi 
http://eulawanalysis.blogspot.com.
43 UL C 66 I, 19.2.2019, str. 185.
44 UL C 384 I, 12.11.2019, str. 178.
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sporazum o prosti trgovini, kolikor obstajajo zadostna zagotovila za enake konkurenčne 
pogoje“, in da „bodo prihodnji odnosi vzajemno zadovoljivi le, če bodo vsebovali trdna 
jamstva, ki zagotavljajo enake konkurenčne pogoje“.

Prav tako je Parlament v svoji resoluciji z dne 18. septembra 201945 jasno navedel, da bodo 
pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom zahtevala močne zaščitne 
ukrepe in določbe o enakih konkurenčnih pogojih, da se zavaruje notranji trg EU in podjetja 
EU ne bodo v slabšem konkurenčnem položaju, in da Parlament ne bo ratificiral 
prostotrgovinskega sporazuma, ki ne bo upošteval te zaščitne ravni. 

Stališče poročevalca

Izstop Združenega kraljestva je obžalovanja vreden trenutek za Evropsko unijo in naš proces 
povezovanja, a lahko le spoštujemo suvereno odločitev britanskega ljudstva in sprejmemo 
sporazum o izstopu, ki bo omogočil ločitev s čim manj škodljivi posledicami za obe strani. 

Sporazum o izstopu je v skladu s splošnimi načeli, ki so jih institucije in zlasti Parlament 
določili za potek pogajanj in sklenitev sporazuma. Prispeva k osnovnemu namenu, da se 
Združenemu kraljestvu omogoči urejen izstop, in postavlja smernice za pogajanja o poštenih 
in uravnoteženih prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom. 

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, naj odbor AFCO poda pozitivno priporočilo za 
sklenitev sporazuma o izstopu.

45 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0016.


