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Věc: Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii (2018/0427(NLE))

Vážený pane předsedo,

s politováním jsme vzali na vědomí, že byl Výbor pro zahraniční věci v rámci výše 
uvedeného postupu požádán o předložení stanoviska Vašemu výboru. Vzhledem 
k naléhavosti této věci se koordinátoři výboru AFET rozhodli dne 4. prosince 2019 zaslat 
stanovisko ve formě dopisu a vyzvat Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

David McAllister
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NÁVRHY

– s ohledem na čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017, 3. října 2017 a 13. 
prosince 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr 
vystoupit z Evropské unie, a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 
o stavu jednání se Spojeným královstvím; 

– s ohledem na závěry Evropské rady (článek 50) ze zasedání dne 21. března 2019 (PE 
639.609/CPG), 10. dubna 2019 (PE 639.538/CPG) a 17. října 2019 (EUCO XT 
20018/19);

– s ohledem na revidované znění politického prohlášení, v němž se stanoví rámec 
budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, v podobě sjednané na 
úrovni vyjednavačů dne 17. října 2019 a zveřejněné v Úř. věst. C 384 I ze dne 12. října 
2019 s cílem nahradit znění obsažené v Úř. věst. C 66I ze dne 19. února 2019; 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. září 2019 s názvem Dokončení příprav na 
vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 1. listopadu 2019 (PE 
639.554/CPG);

– s ohledem na článek 56 jednacího řádu Evropského parlamentu,

A. vzhledem k tomu, že ustanovení článku 184 dohody o vystoupení vyzývá Unii a Spojené 
království k vynaložení veškerého úsilí k rychlému vyjednání dohod upravujících jejich 
budoucí vztah; 

B. vzhledem k tomu, že podle jednacího řádu Evropského parlamentu je Výbor pro 
zahraniční věci „příslušný pro podporu, provádění a sledování zahraniční politiky Unie, 
pokud jde [mimo jiné] o posilování politických vztahů se třetími zeměmi prostřednictvím 
komplexních programů zaměřených na spolupráci a pomoc nebo mezinárodních dohod, 
například dohod o přidružení a o partnerství“; 

C. vzhledem k tomu, že jak je uvedeno v jeho usnesení ze dne 18. září 2019, Evropský 
parlament konstatuje, že politické prohlášení stanovující rámec budoucích vztahů mezi 
EU a Spojeným královstvím je v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 
14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, které 
vyzývá k uzavření dohody o přidružení, a také s podrobnými stanovisky výborů 
Parlamentu, a odráží rozhodnutí Spojeného království ohledně rozsahu a hloubky jeho 
budoucího vztahu s EU;

D. vzhledem k tomu, že článek 129 dohody o vystoupení zahrnuje „zvláštní ujednání týkající 
se vnější činnosti Unie“, přičemž zejména Spojené království bude během přechodného 
období vázáno povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních dohod uzavřených Unií; 
vzhledem k tomu, že tento závazek poskytuje zainteresovaným stranám včetně 
mezinárodních partnerů srozumitelnost a předvídatelnost; vzhledem k tomu, že se během 
přechodného období Spojené království nemůže samostatně zavázat k plnění nových 
dohod v oblastech výlučné pravomoci Unie, aniž by k tomu EU dala souhlas; vzhledem 
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k tomu, že během přechodného období je Spojené království povinno zavádět omezující 
opatření Unie nebo opatření sjednaná v průběhu tohoto období, podporovat stanoviska 
a postoje EU vůči třetím zemím a mezinárodním organizacím a účastnit se s ohledem na 
konkrétní situaci vojenských a civilních operací EU v rámci společné bezpečnostní 
a obranné politiky, nikoli však ve vedoucím postavení podle rámcové dohody o účasti; 
vzhledem k tomu, že touto dohodou by neměla být dotčena rozhodovací samostatnost 
Unie ani svrchovanost Spojeného království a že Spojené království bude mít i nadále 
právo určovat, jak bude na jakoukoli výzvu či možnost účasti na operacích nebo misích 
reagovat; 

E. vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 127 odst. 2 dohody o vystoupení se zabývá otázkou 
brzkého uzavření dohod upravujících budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím 
v oblastech společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní 
a obranné politiky; vzhledem k tomu, že toto ustanovení představuje velmi důležitý 
a pozitivní prvek, neboť se jedná o oblast, v níž se zájmy EU a Spojeného království 
v převážné míře shodují a kde by takové dohody poskytly stabilní rámec pro spolupráci 
Spojeného království s EU ve sféře vnější činnosti; vzhledem k tomu, že takové dohody 
by však měly podléhat náležité parlamentní kontrole, jak je stanoveno v článku 218 
Smlouvy o fungování Evropské unie, mimo jiné i pokud jde o neprodlené poskytování 
veškerých informací Evropskému parlamentu ve všech fázích vyjednávání a uzavírání 
uvedených dohod;

F. vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení ve svém článku 156 stanoví, že do 31. prosince 
2020 bude Spojené království přispívat na financování Evropské obranné agentury, 
Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti a Satelitního střediska Evropské unie, 
jakož i na náklady operací v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky;

1. Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti, aby jako příslušný 
výbor Parlamentu doporučil udělit souhlas s návrhem rozhodnutím Rady o uzavření 
Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské 
unie a Evropského společenství pro atomovou energii.


