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Godātais priekšsēdētāj!

Diemžēl saskaņā ar minēto procedūru Ārlietu komitejai tika uzdots iesniegt atzinumu Jūsu 
vadītajai komitejai. Ņemot vērā jautājuma steidzamību, AFET koordinatori 2019. gada 
4. decembrī nolēma nosūtīt atzinumu vēstules veidā un aicināt par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Ar cieņu

David McAllister
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IEROSINĀJUMI

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par sarunām ar Apvienoto 
Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības un 
2017. gada 3. oktobra rezolūciju, 2017. gada 13. decembra rezolūciju un 2019. gada 18. 
septembra rezolūciju par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti, 

– ņemot vērā Eiropadomes (50. pants) 2019. gada 21. marta sanāksmes (PE 639.609/CPG), 
2019. gada 10. aprīļa sanāksmes (PE 639.538/CPG) un 2019. gada 17. oktobra sanāksmes 
(EUCO XT 20018/19) secinājumus,

– ņemot vērā pārskatīto politiskās deklarācijas tekstu, kurā izklāstīts satvars turpmākajām 
attiecībām starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, par ko sarunu vedēji vienojās 
2019. gada 17. oktobrī un kas publicēts ES OV C 384 I, 12.11.2019, lai aizstātu OV C 
66I 19.2.2019 publicēto deklarāciju,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 4. septembra paziņojumu “Sagatavošanās pabeigšana 
saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2019. gada 1. 
novembrī” (PE 639.554/CPG),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 56. pantu,

A. tā kā Izstāšanās līguma 184. pantā Savienība un Apvienotā Karaliste tiek aicinātas pielikt 
visas pūles, lai veiktu vajadzīgos pasākumus ar mērķi ātri vienoties par nolīgumiem, kas 
reglamentē to turpmākās attiecības; 

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu Ārlietu komiteja “ir atbildīga par 
Savienības ārpolitikas veicināšanu, īstenošanu un pārraudzību saistībā ar [inter alia] 
politisko attiecību stiprināšanu ar trešām valstīm, visaptveroši ar tām sadarbojoties un 
īstenojot palīdzības programmas, vai noslēdzot starptautiskus nolīgumus, piemēram, 
asociācijas un partnerattiecību nolīgumus”; 

C. tā kā atbilstoši 2019. gada 18. septembra rezolūcijai EP norāda, ka Politiskā deklarācija, 
kas veido satvaru ES un AK turpmākajām attiecībām, atbilst EP 2018. gada 14. marta 
rezolūcijai par ES un AK turpmāko attiecību satvaru, aicinot noslēgt asociācijas nolīgumu 
un sniedzot Parlamenta komiteju detalizētu ieguldījumu, kā arī atspoguļo AK izvēli 
attiecībā uz tās turpmāko attiecību ar ES apjomu un dziļumu;

D. tā kā Izstāšanās līguma 129. pantā ir iekļauti “īpaši pasākumi saistībā ar Savienības ārējo 
darbību”, saskaņā ar kuriem Apvienotajai Karalistei pārejas periodā ir saistoši pienākumi, 
kas izriet no Savienības noslēgtajiem starptautiskajiem nolīgumiem; tā kā šis pienākums 
arī nodrošina skaidrību un paredzamību ieinteresētajām personām, tostarp 
starptautiskajiem partneriem; tā kā pārejas periodā Apvienotajai Karalistei nevar kļūt 
saistoši jauni nolīgumi Savienības ekskluzīvās kompetences jomās, ja vien to nav atļāvusi 
ES; tā kā pārejas periodā Apvienotā Karaliste arī īsteno Savienības ierobežojošos 
pasākumus, kas ieviesti vai pieņemti pārejas periodā, atbalsta ES paziņojumus un nostājas 
trešās valstīs un starptautiskās organizācijās un, izskatot katru gadījumu atsevišķi, 
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piedalās ES militārajās operācijās un civilajās misijās, kas izveidotas saskaņā ar kopējo 
un drošības aizsardzības politiku (KDAP), tomēr bez vadošām spējām saskaņā ar 
līdzdalības pamatnolīgumu; tā kā šāds nolīgums neskartu Savienības lēmumu 
pieņemšanas autonomiju un Apvienotās Karalistes suverenitāti un Apvienotā Karaliste 
saglabās tiesības izlemt, kā reaģēt uz aicinājumu vai iespēju piedalīties operācijās vai 
misijās; 

E. tā kā Izstāšanās līguma 127. panta 2. punktā ir iekļauts noteikums par agrīnu vienošanos 
par ES un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām KĀDP un KDAP jomā; tā kā 
šis noteikums ir ļoti svarīgs un pozitīvs elements, jo tas attiecas uz jomu, kurā ES un 
Apvienotās Karalistes intereses galvenokārt sakrīt un kurā šādi agrīni nolīgumi 
nodrošinātu stabilu satvaru Apvienotās Karalistes sadarbībai ar ES ārējās darbības jomā; 
tā kā šādi nolīgumi tomēr būtu jāpakļauj pienācīgai parlamentārai kontrolei, kā paredzēts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantā, tostarp nekavējoties un pilnībā 
informējot Eiropas Parlamentu visos to apspriešanas un noslēgšanas posmos;

F. tā kā izstāšanās līguma 156. pants nodrošina, ka līdz 2020. gada 31. decembrim Apvienotā 
Karaliste piedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās drošības un 
aizsardzības politikas operāciju izmaksu segšanā;

1. Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai 
noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas.


