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Gerb. pirmininke,

deja, pagal nurodytą procedūrą Užsienio reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę 
Jūsų komitetui. Kadangi klausimas skubus, 2019 m. gruodžio 4 d. AFET komiteto 
koordinatoriai nusprendė nusiųsti nuomonę laiško forma ir paraginti atsakingą Konstitucinių 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti toliau nurodytus pasiūlymus.
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PASIŪLYMAI

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl derybų su 
Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos, į 2017 
m. spalio 3 d., į 2017 m. gruodžio 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 18 d. rezoliucijas dėl derybų 
su Jungtine Karalyste padėties, 

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis) 2019 m. kovo 21 d. (PE 
639.609/CPG), 2019 m. balandžio 10 d. (PE 639.538/CPG) ir 2019 m. spalio 17 d. 
(EUCO XT 20018/19) susitikimų išvadas,

– atsižvelgdamas į persvarstytą Politinės deklaracijos, kuria nustatomi būsimų Europos 
Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindiniai principai, tekstą, dėl kurio 
derybininkai susitarė 2019 m. spalio 17 d. ir kuris buvo paskelbtas ES OL C 384 I 2019 
11 12 ir pakeitė OL C 66I 2019 2 19 paskelbtą tekstą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 4 d. Komisijos komunikatą „Galutiniai pasirengimo 
Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos 2019 m. lapkričio 1 d. darbai“ 
(PE 639.554/CPG),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnį,

A. kadangi Susitarimo dėl išstojimo 184 straipsnyje Sąjunga ir Jungtinė Karalystė raginamos 
dėti visas pastangas, kad būtų imtasi būtinų priemonių ir greitai susitarta dėl susitarimų, 
kuriais reglamentuojami jų būsimi santykiai; 

B. kadangi pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Užsienio reikalų komitetas 
„yra atsakingas už Sąjungos užsienio politikos skatinimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, kiek 
tai susiję su [inter alia] politinių santykių su trečiosiomis šalimis stiprinimu išsamių 
bendradarbiavimo ir pagalbos programų arba tarptautinių susitarimų, tokių kaip 
asociacijos ir partnerystės susitarimai, būdu“; 

C. kadangi, kaip nurodyta jo 2019 m. rugsėjo 18 d. rezoliucijoje, Parlamentas pažymi, kad 
Politinė deklaracija, kuria būsimų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių 
pagrindiniai principai, atitinka 2018 m. kovo 14 d. EP rezoliuciją dėl pagrindinių būsimų 
ES ir Jungtinės Karalystės santykių principų, ir ragina sudaryti asociacijos susitarimą ir 
nurodyti išsamų Parlamento komitetų indėlį, joje taip pat aptariami JK pasirinkti būsimų 
santykių su ES apimtis ir išsamumas;

D. kadangi į Susitarimo dėl išstojimo 129 straipsnį įtraukti „konkretūs susitarimai, susiję su 
Sąjungos išorės veiksmais“, pagal kuriuos Jungtinė Karalystė pereinamuoju laikotarpiu 
turės laikytis įsipareigojimų, kylančių iš Sąjungos sudarytų tarptautinių susitarimų; 
kadangi tokia prievolė taip pat suteikia aiškumo ir nuspėjamumo suinteresuotosioms 
šalims, įskaitant tarptautinius partnerius; kadangi pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė 
Karalystė negali pati sudaryti naujų susitarimų Sąjungos išimtinės kompetencijos srityse, 
nebent ES leistų tai daryti; kadangi pereinamuoju laikotarpiu JK taip pat įgyvendina 
Sąjungos ribojamąsias priemones, kurios šiuo metu taikomos arba dėl kurių būtų 
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nuspręsta pereinamuoju laikotarpiu, remia ES pareiškimus ir pozicijas trečiosiose šalyse 
ir tarptautinėse organizacijose ir tam tikrais konkrečiais atvejais dalyvauja ES karinėse 
operacijose ir civilinėse misijose, įsteigtose pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką 
(BSGP), tačiau negali užimti jokių vadovaujančių pareigų pagal susitarimą dėl 
dalyvavimo bendrųjų sąlygų; kadangi toks susitarimas nedarytų poveikio Sąjungos 
sprendimų priėmimo savarankiškumui ar Jungtinės Karalystės suverenumui, o Jungtinė 
Karalystė ir toliau turės teisę spręsti, kaip ji reaguotų gavus kvietimą ar sudarius galimybę 
dalyvauti operacijose ar misijose; 

E. kadangi į Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnio 2 dalį įtraukta nuostata dėl išankstinių 
susitarimų dėl būsimų ES ir JK santykių BUSP ir BSGP srityje; kadangi ši nuostata yra 
labai svarbus ir konstruktyvus elementas, atsižvelgiant į tai, kad šioje srityje ES ir JK 
interesai dažniausiai sutampa ir tokie išankstiniai susitarimai suteiktų stabilų JK ir ES 
bendradarbiavimo išorės veiksmų srityje pagrindą; kadangi vis dėlto tokiems 
susitarimams turėtų būti taikoma atitinkama parlamentinė kontrolė, kaip numatyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje, be kita ko, nedelsiant ir išsamiai 
informuojant Europos Parlamentą visais jų derybų ir sudarymo etapais;

F. kadangi iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jungtinė Karalystė prisideda prie Europos gynybos 
agentūros, Europos Sąjungos saugumo studijų instituto ir Europos Sąjungos palydovų 
centro, taip pat bendros saugumo ir gynybos politikos operacijų išlaidų finansavimo;

1. Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą 
rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl 
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos 
Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo.


