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ETTEPANEKUD

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni läbirääkimiste 
kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest 
kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda, ning 3. oktoobri 2017. aasta, 13. detsembri 
2017. aasta ja 18. septembri 2019. aasta resolutsioone Ühendkuningriigiga peetavate 
läbirääkimiste seisu kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21. märtsi 2019. aasta kohtumise (PE 639.609/CPG), 
10. aprilli 2019. aasta kohtumise (PE 639.538/CPG) ja 17. oktoobri 2019. aasta kohtumise 
(EUCO XT 20018/19) järeldusi (artikli 50 alusel),

– võttes arvesse läbirääkijate tasandil 17. oktoobril 2019. aastal kokku lepitud ja Euroopa 
Liidu Teatajas C 384 I, 12.11.2019 avaldatud poliitilise deklaratsiooni (millega 
kehtestatakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik) muudetud 
teksti, millega asendatakse Euroopa Liidu Teatajas C 66I, 19.2.2019 avaldatud tekst,

– võttes arvesse komisjoni 4. septembri 2019. aasta teatist, milles käsitletakse 
ettevalmistusi Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumiseks 1. novembril 2019 
(PE 639.554/CPG),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artiklit 56,

A. arvestades, et väljaastumislepingu artiklis 184 nõutakse, et liit ja Ühendkuningriik teeksid 
oma parima, et astuda vajalikud sammud oma tulevasi suhteid reguleerivate lepingute 
kiireks läbirääkimiseks; 

B. arvestades, et Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt kuulub väliskomisjoni 
vastutusalasse „liidu välispoliitika edendamine, rakendamine ja järelevalve järgmistes 
valdkondades: [muu hulgas] poliitiliste suhete tugevdamine kolmandate riikidega 
ulatuslike koostöö- ja abiprogrammide või rahvusvaheliste lepingute, nagu 
assotsieerimis- või koostöölepingute kaudu“; 

C. arvestades, et nagu on öeldud parlamendi 18. septembri 2019. aasta resolutsioonis, on 
poliitiline deklaratsioon, milles esitatakse ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete 
raamistik, kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2018. aasta resolutsiooniga ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta, milles kutsutakse üles sõlmima 
assotsieerimislepingut, samuti parlamendikomisjonide üksikasjalike seisukohtadega, 
ning kajastab Ühendkuningriigi tehtud valikuid, mis puudutavad tema ja ELi tulevaste 
suhete ulatust ja sügavust;

D. arvestades, et väljaastumislepingu artikkel 129 sisaldab liidu välistegevusega seotud 
erikorda, eelkõige sätet, mille kohaselt Ühendkuningriik on üleminekuperioodil seotud 
kohustustega, mis tulenevad liidu sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest; arvestades, et 
see kohustus muudab ühtlasi olukorra huvitatud osaliste, sealhulgas rahvusvaheliste 
partnerite jaoks selgemaks ja prognoositavamaks; arvestades, et üleminekuperioodil ei 
või Ühendkuningriik end siduda uute lepingutega liidu ainupädevusse kuuluvates 
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valdkondades, välja arvatud juhul, kui EL on selleks loa andnud; arvestades, et 
üleminekuperioodil rakendab Ühendkuningriik ka liidu poolt sel perioodil kehtestatud või 
otsustatud piiravaid meetmeid, toetab ELi avaldusi ja seisukohti kolmandates riikides ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides ning osaleb juhtumipõhiselt ELi ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (ÜJKP) raames toimuvates sõjalistes operatsioonides ja 
tsiviilmissioonides, kuid osalemise raamlepingu alusel ilma juhtimisõiguseta; arvestades, 
et selline leping ei piira liidu otsustusprotsessi sõltumatust ega Ühendkuningriigi 
suveräänsust ning Ühendkuningriigile jääb õigus otsustada, kuidas ta operatsioonides või 
missioonides osalemise kutsele või võimalusele vastab; 

E. arvestades, et väljaastumislepingu artikli 127 lõige 2 sisaldab sätet, mis käsitleb varajasi 
kokkuleppeid ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas; 
arvestades, et see säte on väga oluline ja positiivne element, kuivõrd tegemist on 
valdkonnaga, kus ELi ja Ühendkuningriigi huvid on enamasti sarnased ning kus sellised 
varajased kokkulepped looksid stabiilse raamistiku Ühendkuningriigi koostööks ELiga 
välistegevuse valdkonnas; arvestades, et sellised kokkulepped peaksid siiski alluma 
asjakohasele parlamentaarsele kontrollile, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 218, sealhulgas Euroopa Parlamendi viivitamatu ja täieliku teavitamise 
kaudu nende kokkulepete läbirääkimise ja sõlmimise kõigil etappidel;

F. arvestades, et väljaastumislepingu artikliga 156 tagatakse, et Ühendkuningriik osaleb 
kuni 31. detsembrini 2020 Euroopa Kaitseagentuuri, Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute 
Instituudi ja Euroopa Liidu Satelliidikeskuse rahastamises ning ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika operatsioonide kulude rahastamises;

1. palub väliskomisjon vastutaval põhiseaduskomisjonil soovitada Euroopa Parlamendil 
anda nõusolek ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
lepingu sõlmimise kohta.


