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Θέμα: Γνωμοδότηση επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη 
της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (2018/0427(NLE))

Κύριε Πρόεδρε,

Με λύπη της, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα 
του ζητήματος, οι συντονιστές της AFET αποφάσισαν στις 4 Δεκεμβρίου 2019 να αποστείλουν 
τη γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής και να καλέσουν την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

David McAllister
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται 
να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα ψηφίσματά του της 3ης Οκτωβρίου 
2017 και της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) από τις 
συνεδριάσεις της 21ης Μαρτίου 2019 (PE 639.609/CPG), της 10ης Απριλίου 2019 (PE 
639.538/CPG) και της 17ης Οκτωβρίου 2019 (EUCO XT 20018/19),

– έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης για τον καθορισμό 
του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συμφωνήθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών στις 17 
Οκτωβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τεύχος C 384 I, 
12.11.2019, προκειμένου να αντικατασταθεί το κείμενο που είχε δημοσιευθεί στο τεύχος 
C 66I, 19.2.2019·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με 
την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Νοεμβρίου 2019 (PE 639.554/CPG)·

– έχοντας υπόψη το άρθρο 56 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 184 της συμφωνίας αποχώρησης,  η 
Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να 
προβούν στις κατάλληλες ενέργειες με σκοπό την ταχεία διαπραγμάτευση των 
συμφωνιών που θα διέπουν τη μελλοντική τους σχέση· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια «για την ενίσχυση των πολιτικών 
σχέσεων με τρίτες χώρες μέσω προγραμμάτων ολοκληρωμένης συνεργασίας και αρωγής 
ή διεθνών συμφωνιών, όπως συμφωνίες σύνδεσης και εταιρικής σχέσης»· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση του ψηφίσματός του της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «σημειώνει ότι η Πολιτική Διακήρυξη, 
η οποία καθορίζει το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, 
συνάδει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά 
με το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-ΗΒ, ζητώντας τη σύναψη συμφωνίας 
σύνδεσης, καθώς και με τη λεπτομερή συμβολή των επιτροπών του, και αντικατοπτρίζει 
τις επιλογές του ΗΒ όσον αφορά το εύρος και το βάθος της μελλοντικής σχέσης του με 
την ΕΕ»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αποχώρησης και συγκεκριμένα το άρθρο 129 αυτής 
περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης, σύμφωνα 
με τις οποίες, συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύεται κατά τη διάρκεια της 
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μεταβατικής περιόδου από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες 
τις οποίες έχουν συνάψει η Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση αυτή 
προσφέρει επίσης σαφήνεια και προβλεψιμότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εταίρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να συνάψει μόνο του νέες 
δεσμευτικές συμφωνίες σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, εκτός εάν 
του το επιτρέψει η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόζει επίσης οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα 
της Ένωσης βρίσκονται ήδη σε ισχύ, θα στηρίζει τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και θα συμμετέχει, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο, 
σε στρατιωτικές και μη επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), αν και χωρίς να του ανατίθεται κανενός 
είδους ηγετικός ρόλος, μέσω συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια τέτοια συμφωνία δεν θίγει ούτε την αυτονομία λήψης αποφάσεων της Ένωσης ούτε 
την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί το 
δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε 
πρόσκληση ή δυνατότητα συμμετοχής σε επιχειρήσεις και αποστολές· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αποχώρησης, στο άρθρο 127.2, περιλαμβάνει 
διάταξη περί εσπευσμένης σύναψης συμφωνιών επί της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου στους τομείς της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η διάταξη αυτή συνιστά εξαιρετικά σημαντικό και θετικό στοιχείο διότι αφορά τομέα 
στον οποίο τα συμφέροντα της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ως επί το πλείστον 
συγκλίνουν και διότι οι εν λόγω εσπευσμένες συμφωνίες θα παράσχουν ένα σταθερό 
πλαίσιο για τη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής 
δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες συμφωνίες οφείλουν εντούτοις να υπόκεινται 
στον δέοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων με άμεση και πλήρη 
ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης και 
σύναψής τους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αποχώρησης, στο άρθρο 156, μεριμνά ώστε, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για Θέματα Ασφάλειας και του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και του κόστους των επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας·

1. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας.


