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Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Külügyi Bizottság sajnálatosan azt a feladatot kapta, hogy 
nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. Az ügy sürgősségére való tekintettel 2019. 
december 4-én az AFET bizottság koordinátorai úgy határoztak, hogy a bizottság véleményét 
levél formájában küldik el, és felkérik az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat.

Tisztelettel:

David McAllister
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JAVASLATOK

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Egyesült Királysággal az Európai Unióból való kilépésére vonatkozó 
bejelentése nyomán kezdődő tárgyalásokról szóló, 2017. április 5-i, valamint az Egyesült 
Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról szóló, 2017. október 3-i, 2017. 
december 13-i és 2019. szeptember 18-i európai parlamenti állásfoglalásokra, 

– tekintettel az Európai Tanács (50. cikk) 2019. március 21-i (PE 639.609/CPG), 2019. 
április 10-i (PE 639.538/CPG) és 2019. október 17-i ülésének (EUCO XT 20018/19) 
következtetéseire;

– tekintettel az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok 
keretének meghatározásáról szóló politikai nyilatkozat a tárgyalók szintjén 2019. október 
17-én elfogadott és a HL 2019. február 19-i C 66 I. számában közzétett szöveg helyébe 
lépő, az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2019. november 12-i C 384 I. számában 
közzétett felülvizsgált szövegére;

– tekintettel a Bizottság 2019. szeptember 4-i, az Egyesült Királyságnak az Európai 
Unióból 2019. november 1-jén történő kilépésére való felkészülés utolsó szakaszáról 
szóló közleményére (PE 639.554/CPG);

– tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 56. cikkére,

A. mivel a kilépésről rendelkező megállapodás 184. cikke felszólítja az Uniót és az Egyesült 
Királyságot, hogy minden igyekezetükkel törekedjenek arra, hogy megtegyék a 
szükséges lépéseket a jövőbeli kapcsolataikra vonatkozó megállapodások gyors 
megtárgyalására; 

B. mivel az Európai Parlament eljárási szabályzata szerint a Külügyi Bizottság „hatásköre 
az Unió külpolitikájának előmozdítására, végrehajtására és ellenőrzésére terjed ki az 
alábbiak tekintetében: [többek között] a politikai kapcsolatok megerősítése harmadik 
országokkal átfogó együttműködési és támogatási programok, illetve nemzetközi 
megállapodások, úgymint társulási és partnerségi megállapodások révén”; 

C. mivel, ahogy azt már 2019. szeptember 18-i állásfoglalásában is jelezte, az EP megjegyzi, 
hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretét meghatározó 
politikai nyilatkozat összhangban van az EP 2018. március 14-i, az EU és az Egyesült 
Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretéről szóló állásfoglalásával, amely egy 
társulási megállapodás megkötését szorgalmazza, valamint bizottságai részletes 
tájékoztatásával, továbbá tükrözi az EU-val folytatandó jövőbeli kapcsolatok hatálya és 
mélysége tekintetében hozott döntéseket;

D. mivel a kilépésről rendelkező megállapodás 129. cikke az „Unió külső tevékenységével 
kapcsolatos különös rendelkezéseket” tartalmaz, amelyek révén különösen az átmeneti 
időszak alatt az Egyesült Királyságot kötik az Unió által kötött nemzetközi 
megállapodásokból fakadó kötelezettségek; mivel ez a kötelezettség egyértelműséget és 
kiszámíthatóságot is biztosít az érdekelt felek, köztük a nemzetközi partnerek számára; 
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mivel az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság nem köthet önállóan új 
megállapodásokat az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken, kivéve, ha erre az 
EU felhatalmazást ad; mivel az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságnak végre 
kell hajtania az átmeneti időszak alatt hatályban lévő vagy ezen időszak alatt hozott uniós 
korlátozó intézkedéseket, támogatnia kell az EU harmadik országokban és nemzetközi 
szervezetekben tett nyilatkozatait és álláspontjait, és eseti alapon részt kell vennie a közös 
biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében létrehozott uniós katonai műveletekben 
és polgári missziókban, azonban vezetői képességeket biztosító részvételi 
keretmegállapodás nem került megkötésre; mivel ez a megállapodás nem érintené az 
Unió döntéshozatali autonómiáját, sem az Egyesült Királyság szuverenitását, és az 
Egyesült Királyság fenntartja a jogot annak meghatározására, hogy milyen módon 
válaszol a műveletekben vagy missziókban való részvételre irányuló felkérésekre vagy 
ennek lehetőségére; 

E. mivel a kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a 
KKBP és a KBVP területén az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kapcsolatokról szóló korai megállapodásokról; mivel ez a rendelkezés nagyon fontos és 
pozitív elem, tekintettel arra, hogy olyan területről van szó, ahol az EU és az Egyesült 
Királyság érdekei többnyire közelítenek egymáshoz, és ahol az ilyen korai 
megállapodások stabil keretet biztosítanának az Egyesült Királyság és az EU között a 
külső fellépés terén folytatott együttműködéshez; mivel az ilyen megállapodásokat 
mindazonáltal az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke értelmében 
megfelelő parlamenti ellenőrzésnek kell alávetni, többek között az Európai Parlament 
haladéktalan és teljes körű tájékoztatása révén, a megtárgyalásuk és a megkötésük minden 
szakaszában;

F. mivel a kilépésről rendelkező megállapodás 156. cikkében biztosítja, hogy 2020. 
december 31-ig az Egyesült Királyság hozzájáruljon az Európai Védelmi Ügynökség, az 
Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete és az Európai Unió Műholdközpontja 
finanszírozásához, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai műveletek 
költségeihez;

1. a Külügyi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 
hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését a Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-
közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslathoz.


