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Ärende: Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor beklagar att det har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt 
utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. På grund av ärendets brådskande karaktär 
beslutade AFET-utskottets samordnare den 4 december 2019 att översända yttrandet i form av 
en skrivelse och att uppmana utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i sitt betänkande.

Med vänlig hälsning

David McAllister
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FÖRSLAG

– med beaktande av artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av sin resolution av den 5 april 2017 om förhandlingarna med 
Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska 
unionen, och av sina resolutioner av den 3 oktober 2017, den 13 december 2017 och den 
18 september 2019 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket, 

– med beaktande av Europeiska rådets (artikel 50) slutsatser från mötet den 21 mars 2019 
(PE 639.609/CPG), den 10 april 2019 (PE 639.538/CPG) och den 17 oktober 2019 
(EUCO XT 20018/19),

– med beaktande av den reviderade versionen av den politiska förklaring som fastställer 
ramen för de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade 
kungariket, som godkändes av förhandlarna den 17 oktober 2019 och offentliggjordes i 
EUT C 384 I den 12 november 2019 , och som ersätter den version som offentliggjordes 
i EUT C 66I den 19 februari 2019.

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 september 2019 De sista 
förberedelserna inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 
1 november 2019 (PE 639.554/CPG),

– med beaktande av artikel 56 i Europaparlamentets arbetsordning, och av följande skäl:

A. I artikel 184 i utträdesavtalet uppmanas unionen och Förenade kungariket att göra sitt 
yttersta för att vidta nödvändiga steg för att skyndsamt förhandla fram de avtal som 
reglerar deras framtida förbindelser. 

B. Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för utrikesfrågor ”ansvar för 
främjande, genomförande och övervakning av unionens utrikespolitik när det gäller 
[bland annat] [f]ördjupning av de politiska förbindelserna med tredjeland, med hjälp av 
omfattande samarbets- och stödprogram eller internationella avtal, till exempel 
associerings- och partnerskapsavtal”. 

C. I Europaparlamentets resolution av den 18 september 2019 konstaterar parlamentet att 
den politiska förklaringen, som fastställer ramen för de framtida förbindelserna mellan 
EU och Förenade kungariket, ligger i linje med Europaparlamentets resolution av den 
14 mars 2018 om ramen för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade 
kungariket, där man efterfrågar ett associeringsavtal, samt med detaljerade synpunkter 
från parlamentets utskott, och återspeglar Förenade kungarikets val när det gäller 
omfattningen av och djupet i dess framtida förbindelser med EU.

D. I artikel 129 i utträdesavtalet anges ”[s]ärskilda villkor med avseende på unionens yttre 
åtgärder”, enligt vilka Förenade kungariket under övergångsperioden ska vara bundet av 
sina skyldigheter enligt internationella avtal som ingåtts av unionen. Denna skyldighet 
ger också berörda parter, inklusive internationella partner, klarhet och förutsägbarhet. 
Under övergångsperioden kan Förenade kungariket inte bli bundet av nya avtal på egen 
hand på områden där unionen har exklusiv befogenhet om inte unionen godkänner detta. 
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Under övergångsperioden ska Förenade kungariket också genomföra unionens 
restriktiva åtgärder som införts eller beslutats om under övergångsperioden, stödja EU:s 
uttalanden och ståndpunkter i tredjeländer och internationella organisationer och från 
fall till fall delta i EU:s militära insatser och civila uppdrag som inrättats inom ramen 
för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), dock utan ledarskap, 
genom ett ramavtal om deltagande. Ett sådant avtal skulle inte påverka unionens 
beslutsautonomi eller Förenade kungarikets suveränitet, och Förenade kungariket 
behåller rätten att bestämma hur landet skulle komma att svara på en inbjudan eller en 
möjlighet att delta i insatser eller uppdrag. 

E. Artikel 127.2 i utträdesavtalet innehåller en bestämmelse om tidiga avtal om de framtida 
förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket på området för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. 
Denna bestämmelse är mycket viktig och positiv eftersom det rör sig om ett område där 
EU:s och Förenade kungarikets intressen för det mesta går samman och där sådana 
tidiga avtal skulle utgöra en stabil ram för Förenade kungarikets samarbete med EU när 
det gäller yttre åtgärder. Avtalen skulle dock vara föremål för lämplig parlamentarisk 
granskning enligt artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
inbegripet genom omedelbar och fullständig information till Europaparlamentet, i alla 
stadier av förhandlingar om och ingående av avtalen.

F. Enligt artikel 156 i utträdesavtalet ska Förenade kungariket till och med den 31 
december 2020 bidra till finansieringen av Europeiska försvarsbyrån, Europeiska 
unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt till 
kostnaderna för insatser inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

1. Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets 
beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.


