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Spoštovani gospod predsednik!

Žal je bil Odbor za zunanje zadeve v okviru postopka iz naslova zaprošen, da predloži mnenje 
vašemu odboru. Glede na nujnost zadeve so koordinatorji odbora AFET 4. decembra 2019 
sklenili, da odbor posreduje mnenje v obliki pisma ter Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor pozove, naj v poročilo vključi navedene pobude.

S spoštovanjem!

David McAllister
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POBUDE

– Ob upoštevanju člena 50(2) Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju resolucij Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z 
Združenim kraljestvom po obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije, z dne 
3. oktobra 2017, 13. decembra 2017 in 18. septembra 2019 o stanju pogajanj z Združenim 
kraljestvom, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta (člen 50) na zasedanju 21. marca 2019 (PE 
639.609/CPG), 10. aprila 2019 (PE 639.538/CPG) in 17. oktobra 2019 (EUCO XT 
20018/19),

– ob upoštevanju revidiranega besedila politične izjave, ki določa okvir za prihodnje odnose 
med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, kot je bilo dogovorjeno na ravni 
pogajalcev 17. oktobra 2019 in objavljeno v Uradnem listu Evropske unije C 384 I z dne 
12.11.2019, ki bo nadomestila besedilo, objavljeno v UL C 66I z dne 19.2.2019,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. septembra 2019 o končnih pripravah na izstop 
Združenega kraljestva iz Evropske unije 1. novembra 2019 (PE 639.554/CPG),

– ob upoštevanju člena 56 Poslovnika Evropskega parlamenta,

A. ker se v členu 184 sporazuma o izstopu Unija in Združeno kraljestvo pozivata, naj si čim 
bolj prizadevata, da sprejmeta potrebne ukrepe za pospešena pogajanja o sporazumih, ki 
urejajo njune prihodnje odnose; 

B. ker je na podlagi Poslovnika Evropskega parlamenta Odbor za zunanje zadeve „pristojen 
za spodbujanje, izvajanje in spremljanje zunanje politike Unije glede [med drugim] 
krepitve političnih odnosov s tretjimi državami preko obsežnih programov sodelovanja 
in pomoči ali mednarodnih sporazumov, kot so sporazumi o pridružitvi in partnerstvu“; 

C. ker Evropski parlament, kot je navedeno v resoluciji z dne 18. septembra 2019, ugotavlja, 
da je politična izjava o okviru prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom 
skladna z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o tej temi, v kateri je 
Parlament pozval k pridružitvenemu sporazumu, in s poglobljenimi mnenji odborov 
Parlamenta, hkrati pa odraža odločitev Združenega kraljestva o tem, kako obsežne in 
tesne odnose bo imelo z EU;

D. ker sporazum o izstopu v členu 129 določa „posebne dogovore v zvezi z zunanjim 
delovanjem Unije“, pri čemer „v prehodnem obdobju Združeno kraljestvo zavezujejo 
obveznosti iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih s strani Unije“; ker ta obveznost 
zainteresiranim stranem, tudi mednarodnim partnerjem, zagotavlja jasnost in 
predvidljivost; ker v prehodnem obdobju Združenega kraljestva ne morejo zavezovati 
novi sporazumi, sklenjeni samostojno na področjih izključne pristojnosti Unije, razen če 
to dovoli Unija; ker Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju izvaja tudi omejevalne 
ukrepe Unije, ki veljajo ali so se o njih odločili v prehodnem obdobju, podpira izjave in 
stališča EU v tretjih državah in mednarodnih organizacijah ter glede na vsak primer 
posebej sodeluje v vojaških operacijah in civilnih misijah EU, ustanovljenih v okviru 
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skupne in varnostne obrambne politike (SVOP), brez vodstvene vloge na podlagi 
okvirnega sporazuma o sodelovanju; ker tak sporazum ne bi posegal v avtonomijo 
odločanja Unije ali v suverenost Združenega kraljestva, Združeno kraljestvo pa bo 
ohranilo pravico, da se odloči, kako se bo odzvalo na povabila ali možnosti za sodelovanje 
v operacijah ali misijah; 

E. ker sporazum o izstopu v členu 127(2) vsebuje določbo o zgodnjih sporazumih o 
prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom na področju skupne zunanje in 
varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike; ker je ta določba zelo 
pomemben in pozitiven element, saj je to področje, na katerem se interesi EU in 
Združenega kraljestva večinoma zbližujejo in bi taki zgodnji sporazumi zagotovili 
stabilen okvir za sodelovanje Združenega kraljestva z EU pri zunanjem delovanju; ker bi 
moral za take sporazume veljati ustrezen parlamentarni nadzor, kot določa člen 218 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, vključno s takojšnjim in popolnim obveščanjem 
Evropskega parlamenta na vseh fazah pogajanj in sklenitve;

F. ker sporazum o izstopu v členu 156 zagotavlja, da Združeno kraljestvo do 31. decembra 
2020 prispeva k financiranju Evropske obrambne agencije, Inštituta Evropske unije za 
varnostne študije in Satelitskega centra Evropske unije, pa tudi k stroškom operacij 
skupne varnostne in obrambne politike;

1. Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, naj 
priporoči Parlamentu, da odobri predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske 
skupnosti za atomsko energijo.


