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Om: Udtalelse om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og 
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I forbindelse med ovennævnte procedure er Udenrigsudvalget - beklageligvis - blevet 
anmodet om at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På grund af sagens hastende karakter 
besluttede AFET-koordinatorerne den 4. december 2019 at fremsende udtalelsen i form af en 
skrivelse og opfordre Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i den betænkning, det vedtager.

Med venlig hilsen

David McAllister
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FORSLAG

– der henviser til artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til sin beslutning af 5. april 2017 om forhandlingerne med Det Forenede 
Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske 
Union, og til sine beslutninger af henholdsvis 13. december 2017 og 18. september 2019 
om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige, 

– der henviser til Det Europæiske Råds (artikel 50) konklusioner fra møderne den 21. marts 
2019 (PE 639.609/CPG), den 10. april 2019 (PE 639.538/CPG) og den 17. oktober 2019 
(EUCO XT 20018/19),

– der henviser til den reviderede tekst til den politiske erklæring om rammerne for de 
fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige som 
aftalt på forhandlerniveau den 17. oktober 2019 og offentliggjort i EUT C 384 I af 
12.11.2019 til erstatning af den, der blev offentliggjort i EUT C 66 I af 19.2.2019,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. september 2019 om afsluttende 
forberedelser på Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 1. 
november 2019 (PE 639.554/CPG),

– der henviser til forretningsordenens artikel 56,

A. der henviser til, at artikel 184 i udtrædelsesaftalen opfordrer Unionen og Det Forenede 
Kongerige til at gøre deres yderste for at tage de nødvendige skridt til hurtigt at forhandle 
de aftaler, der skal regulere deres fremtidige forbindelser; 

B. der henviser til, at Udenrigsudvalget i henhold til Europa-Parlamentets forretningsorden 
er ansvarligt for "fremme, gennemførelse og overvågning af Unionens udenrigspolitik for 
så vidt angår [bl.a.] styrkelse af de politiske forbindelser med tredjelande i form af 
omfattende samarbejds- og bistandsprogrammer eller internationale aftaler som f.eks. 
associerings- og partnerskabsaftaler"; 

C. der henviser til, som det fremgår at dets beslutning af 18. september 2019, at Europa-
Parlamentet noterer sig, at den politiske erklæring, der fastlægger rammerne for de 
fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, er i 
overensstemmelse såvel med Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2018 om 
samme, hvori der opfordres til en associeringsaftale, som med det detaljerede input fra 
Parlamentets diverse udvalg og afspejler de valg, som der fra Det Forenede Kongeriges 
side er truffet vedrørende omfanget og dybden af landets fremtidige forbindelser med Den 
Europæiske Union;

D. der henviser til, at udtrædelsesaftalen i artikel 129 omfatter "særlige ordninger vedrørende 
Unionens optræden udadtil", hvorved navnlig Det Forenede Kongerige i 
overgangsperioden er bundet af de forpligtelser, der følger af internationale aftaler 
indgået af Unionen; der henviser til, at disse forpligtelser også skaber klarhed og 
forudsigelighed for interesserede parter, herunder internationale partnere; der henviser til, 
at Det Forenede Kongerige i overgangsperioden ikke kan blive bundet af nye aftaler på 
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egne vegne på områder, hvor Unionen har enekompetence, medmindre EU har givet 
tilladelse hertil; der henviser til, at Det Forenede Kongerige i overgangsperioden også 
skal gennemføre Unionens restriktive foranstaltninger, som allerede er indført eller der er 
truffet afgørelse om i overgangsperioden, støtte EU's erklæringer og holdninger i 
tredjelande og internationale organisationer og deltage fra sag til sag i EU's militære 
operationer og civile missioner, der er oprettet under den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP), dog uden en ledende rolle via en rammeaftale om deltagelse; der 
henviser til, at en sådan aftale ikke berører Unionens beslutningsautonomi eller Det 
Forenede Kongeriges suverænitet, og at Det Forenede Kongerige bevarer sin ret til at 
beslutte, hvordan det vil reagere på en eventuel opfordring eller mulighed for at deltage i 
operationer eller missioner; 

E. der henviser til, at udtrædelsesaftalen i artikel 127, stk. 2, indeholder en bestemmelse om 
tidlige aftaler om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige på 
områderne fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; 
der henviser til, at denne bestemmelse er et meget vigtigt og positivt element i betragtning 
af, at dette er et område, hvor EU's og Det Forenede Kongeriges interesser for det meste 
er sammenfaldende, og hvor sådanne tidlige aftaler vil skabe en stabil ramme for Det 
Forenede Kongeriges samarbejde med EU om optræden udadtil; der henviser til, at 
sådanne aftaler ikke desto mindre bør underkastes passende parlamentarisk kontrol som 
omhandlet i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herunder 
gennem øjeblikkelig og fuldstændig underretning af Europa-Parlamentet i alle faser og 
ved afslutningen af forhandlingerne;

F. der henviser til, at udtrædelsesaftalen i artikel 156, sikrer, at Det Forenede Kongerige 
indtil den 31. december 2020 bidrager til finansieringen af Det Europæiske 
Forsvarsagentur, Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier og EU-
Satellitcentret samt til omkostningerne i forbindelse med operationer under den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik;

1. Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets 
afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.


