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Antonio Tajani
predseda
Výbor pre ústavné veci

Vec: stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

s poľutovaním sme vzali na vedomie, že v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre 
zahraničné veci požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Vzhľadom 
na naliehavosť tejto veci koordinátori výboru AFET 4. decembra 2019 rozhodli poslať 
stanovisko vo forme listu a vyzvať Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do svojej správy tieto návrhy:

S úctou

David McAllister
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NÁVRHY

– so zreteľom na článok 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o rokovaniach 
so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť 
z Európskej únie a na uznesenia z 3.októbra 2017, 13. decembra 2017 a 18. septembra 
2019 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom, 

– so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady (článok 50) z 21. marca 2019 (PE 
639.609/CPG), 10. apríla 2019 (PE 639.538/CPG) a zo 17. októbra 2019 (EUCO XT 
20018/19);

– so zreteľom na revidované znenie politického vyhlásenia, ktorým sa stanovuje rámec 
budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, dohodnuté na 
úrovni vyjednávačov 17. októbra 2019 a uverejnené v Úradnom vestníku EÚ C 384 I 
z 12. novembra 2019, ktorým sa nahrádza znenie uverejnené v Ú. v. EÚ C 66I 
z 19. februára 2019;

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. septembra 2019 s názvom Dokončenie príprav 
na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie 1. novembra 2019 (PE 
639.554/CPG);

– so zreteľom na článok 56 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

A. keďže v článku 184 dohody o vystúpení sa Únia a Spojené kráľovstvo vyzývajú, 
aby vynaložili maximálne úsilie a podnikli kroky potrebné na urýchlené dojednanie 
dohôd upravujúcich ich budúci vzťah; 

B. keďže podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je v pôsobnosti Výboru pre 
zahraničné veci „presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie zahraničnej politiky Únie, 
pokiaľ ide o [...] posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami prostredníctvom 
komplexnej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú 
asociačné dohody a dohody o partnerstve“; 

C. keďže, ako sa uvádza v uznesení Parlamentu z 18. septembra 2019, Parlament 
poznamenáva, že politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúcich vzťahov 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, je v súlade s uznesením Parlamentu zo 14. marca 
2018 o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v ktorom sa 
požaduje dohoda o pridružení, ako aj s podrobnými vyjadreniami výborov Parlamentu, 
a zohľadňujú sa v ňom rozhodnutia Spojeného kráľovstva o rozsahu a hĺbke jeho 
budúcich vzťahov s Úniou;

D. keďže článok 129 dohody o vystúpení obsahuje „osobitné dojednania týkajúce sa 
vonkajšej činnosti Únie“, na základe ktorých je Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia viazané povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd, ktoré uzavrela 
Únia; keďže táto povinnosť zároveň prináša zainteresovaným stranám vrátane 
medzinárodných partnerov jednoznačnosť a predvídateľnosť; keďže Spojené kráľovstvo 
nemôže počas prechodného obdobia samostatne uzavierať medzinárodné dohody 
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v oblasti výlučnej právomoci Únie, pokiaľ k tomu Únia nedá súhlas; keďže Spojené 
kráľovstvo musí zároveň počas prechodného obdobia uplatňovať reštriktívne opatrenia 
Únie, ktoré sú už v platnosti alebo ktoré sa prijmú počas prechodného obdobia, 
podporovať vyjadrenia a pozície EÚ v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách 
a na základe rámcovej dohody o účasti sa v jednotlivých prípadoch zúčastňovať 
vojenských operácií a civilných misií Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBOP), avšak bez možnosti podieľať sa na velení; keďže touto dohodou nebude 
dotknutá rozhodovacia autonómia Únie ani zvrchovanosť Spojeného kráľovstva 
a Spojenému kráľovstvu ostane právo rozhodnúť, ako zareaguje na výzvu alebo možnosť 
zúčastniť sa na operáciách alebo misiách; 

E. keďže článok 127 ods. 2 dohody o vystúpení obsahuje ustanovenie o skorom dosiahnutí 
dohôd upravujúcich budúci vzťah Únie a Spojeného kráľovstva v oblasti spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky; 
keďže toto ustanovenie je veľmi dôležitým a pozitívnym prvkom, vzhľadom na to, že ide 
o oblasť, v ktorej sa záujmy Únie a Spojeného kráľovstva najviac približujú a kde by 
takéto skoré dosiahnutie dohôd poskytlo stabilný rámec pre spoluprácu Spojeného 
kráľovstva a Únie v oblasti vonkajšej činnosti; keďže takéto dohody by však mali 
podliehať primeranej parlamentnej kontrole stanovenej v článku 218 ods. 10 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, a to aj tým, že Európsky parlament musí byť ihneď 
a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách postupu rokovaní a uzatvárania 
dohôd;

F. keďže článok 156 dohody o vystúpení zabezpečuje, že Spojené kráľovstvo bude 
do 31. decembra 2020 prispievať na financovanie Európskej obrannej agentúry, Inštitútu 
Európskej únie pre bezpečnostné štúdie a Satelitného strediska Európskej únie, ako aj 
na náklady súvisiace s operáciami v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

1. Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
odporučil Parlamentu, aby udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody 
o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie 
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.


