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ET 

B8-0539/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu 

kohta 

(2017/2847(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse teadet, mille Ühendkuningriigi peaminister esitas 29. märtsil 2017 

vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 2 Euroopa Ülemkogule, 

– võttes arvesse Ühendkuningriigi peaministri 22. septembri 2017. aasta kõnet, 

– võttes arvesse Ühendkuningriigi parlamendi lordide koja Euroopa Liidu erikomisjoni 

aruannet Brexiti ja ELi eelarve kohta, mis avaldati 4. märtsil 2017, 

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 

(edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“), artiklit 25, 

– võttes arvesse ÜRO resolutsiooni 2625 (XXV) „Deklaratsioon riikidevahelisi sõbralikke 

suhteid ja riikidevahelist koostööd käsitlevate rahvusvahelise õiguse põhimõtete kohta 

vastavalt ÜRO põhikirjale“, 

– võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) üldise tolli- ja 

kaubanduskokkuleppe artikli XXIV lõiget 4, 

– võttes arvesse ELi toimimise lepingus nimetatud kohustusi, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et Ühendkuningriigi 23. juuni 2016. aasta rahvahääletusel hääletas 51,8% 

osalenutest (17,4 miljonit inimest) Euroopa Liidust lahkumise poolt; märgib, et selle 

referendumi valimisaktiivsus oli suurem kui riigi viimastel üldvalimistel; 

B. arvestades, et 29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik oma kavatsusest väljuda Euroopa 

Liidu Kohtu jurisdiktsiooni alt; 

C. arvestades, et samas teates märkis Ühendkuningriigi valitsus, et riigi tulevased sidemed 

Euroopa Liiduga ei hõlma siseturu ega tolliliidu liikmeks olekut; 

D. arvestades, et Ühendkuningriigi valitsusel tuleks soovitada anda ühepoolselt alaline 

elamisluba ELi kodanikele, kes juba elavad Ühendkuningriigis, ning liikmesriikidel 

tuleks soovitada vastata samaga Ühendkuningriigi kodanike puhul, kes juba elavad 

ELis; 

E. arvestades, et WTO eeskirjades on sätestatud, et „tolliliit peaks hõlbustama kaubandust 

tolliliidu piires, kuid ei tohiks seda teha viisil, mis tekitab kaubandustakistusi 

kolmandate riikidega“; 
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F arvestades, et ÜRO resolutsioonis 2625 (XXV) on sätestatud, et „ükski riik ei tohi 

kasutada majanduslikke, poliitilisi või muid meetmeid ega ergutada selliste meetmete 

kasutamist, et survestada teist riiki eesmärgiga allutada endale tema suveräänsete 

õiguste kasutamine ja saada talt mis tahes eeliseid“; arvestades, et samas resolutsioonis 

on lisaks märgitud, et „igal riigil on kohustus edendada ühise ja individuaalse tegevuse 

abil võrdsete õiguste ja rahvaste enesemääramise põhimõtte elluviimist kooskõlas ÜRO 

põhikirjaga“; 

G. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 8 on nõutud, et Euroopa Liit arendaks 

„naabruses asuvate riikidega privilegeeritud suhteid“, mis põhinevad heaolul ja 

koostööl; arvestades, et seni ei ole seda põhimõtet komisjoni läbirääkimisstrateegias 

arvestatud; 

1. lükkab tagasi iga ettepaneku üleminekuperioodi kehtestamiseks pärast seda, kui 

Ühendkuningriik 2019. aasta märtsis ametlikult liidust välja astub; väljendab sügavat 

muret asjaolu pärast, et allesjäänud 27 liikmesriigil ja nende kodanikel on sel perioodil 

suurem mõju tulevastele ELi õigusaktidele, mida kohaldatakse ka Ühendkuningriigi 

suhtes, kui Ühendkuningriigi valitsusel ja kodanikel; taunib asjaolu, et see tooks kaasa 

ka olukorra, kus Ühendkuningriik ei ole liidust täielikult lahkunud vähemalt viis aastat 

pärast seda, kui britid hääletasid väljaastumise poolt; on seisukohal, et läbirääkimised 

tulevase kokkuleppe üle peavad olema lõpule viidud hiljemalt 2019. aasta märtsi 

lõpuks; 

2. on seetõttu veendunud, et komisjoni koostatud praegust läbirääkimiste ajakava tuleb 

muuta; rõhutab, et läbirääkimiste esimene prioriteet peab olema tulevaste suhete raames 

tariifidest loobumist käsitleva vabakaubanduslepingu sõlmimine poolte vahel, et tagada 

majanduslik stabiilsus äriühingutele ja töötajatele kõikjal Euroopas ja 

Ühendkuningriigis; 

3. märgib, et Ühendkuningriigil on Euroopa Liiduga märkimisväärne kaubavahetuse 

puudujääk; märgib, et Ühendkuningriigi turg on ühtlasi suurim ELi kaupade importija; 

on seetõttu seisukohal, et vabakaubanduslepingu sõlmimine Ühendkuningriigiga on 

liikmesriikide huvides; 

4. on veendunud, et kui läbirääkimisi ei viida lõpule 2019. aasta märtsi lõpuks, tuleks 

läbirääkimised lõpetada ja Ühendkuningriik peaks lahkuma ilma kokkuleppeta; on 

seisukohal, et kokkuleppeta lahkumine on parem kui kokkulepe, mis ei ole 

Ühendkuningriigi huvides;  

5. tahab teada, kas komisjon on teinud ettevalmistusi juhuks, kui Ühendkuningriik ja EL 

kokkuleppele ei jõua; nõuab, et komisjon avaldaks viivitamata teabe kokkuleppele 

mittejõudmise võimaliku mõju kohta ELile; 

6. kordab, et Ühendkuningriigil puudub õiguslik kohustus maksta ühekordne summa või 

jätkata makseid ELi eelarvesse pärast liidust lahkumist; märgib, et lordide koja 

erikomisjon jõudis järeldusele, et „kõikide ELi õigusaktide – sh jätkuvat rahalist panust 

ja kohtualluvust käsitlevate sätete – kohaldamine lõpeb ning Ühendkuningriigil ei ole 

täitmisele pööratavat kohustust teha mingeid makseid“; 

7. tuletab meelde, et kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 25 on 
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sätestatud: „Komisjon esitab enne 1. jaanuari 2018 uue mitmeaastase finantsraamistiku 

ettepaneku.“; rõhutab, et komisjon ei tohi kaasata Ühendkuningriiki oma ettepanekusse 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta; rõhutab, et Ühendkuningriigi täiendav 

rahaline panus tähendaks seda, et maksumaksjate raha kulutatakse jätkuvalt raiskavatele 

ja ohtlikele ELi projektidele, nagu ELi militariseerimine; 

8. on veendunud, et küsimusele, mis puudutab ELi kodanike elamisõigust 

Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike elamisõigust ELi 27 liikmesriigis, on 

võimalik ja tuleb kiiresti lahendus leida; rõhutab, et pärast seda, kui Ühendkuningriik 

ametlikult EList lahkub, peaksid selliste õiguste üle otsustama asjaomase jurisdiktsiooni 

kohtuasutused, rakendades selle jurisdiktsiooni ainupädevusse kuuluvaid suveräänseid 

õigusi, ilma et need oleksid allutatud kolmandale isikule;  

9. rõhutab, et EL on kohustatud tasuma kõik Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa 

Ravimiameti ümberkolimisega seotud võimalikud kulud; 

10. rõhutab, et Ühendkuningriigi liidust lahkumise üle peetavaid läbirääkimisi ei tohi 

kasutada Gibraltari suveräänsuse kahtluse alla seadmiseks, samuti ei tohi Gibraltarit 

kasutada vahetuskaubana lõpliku kokkuleppe heakskiitmisel; 

11. rõhutab, et keegi ei soovi ranget piirikontrolli Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel; on 

seisukohal, et parim viis vältida range piirikontrolli kehtestamist on sõlmida 

Ühendkuningriigi ja ELi vahel võimalikult kiiresti vabakaubandusleping; on seisukohal, 

et EL on ainus, kes ei soovi sellist lepingut sõlmida, seades sellega ohtu praeguse 

piirikorralduse ja rahuprotsessi; 

12. märgib ära huvide konflikti, mille nõukogu on otsustanud Brexiti üle peetavate 

läbirääkimiste keskmesse tekitada, nimetades läbirääkijaks komisjoni (kuna komisjoni 

finantshuvides on see, et artikli 50 kohase protsessi lõpuks ei jõutaks kokkuleppele, sest 

sel juhul hakkaksid Ühendkuningriigist imporditavale kaubale kehtima ELi tollitariifid, 

millest suurem osa läheb komisjoni omavahenditeks); on seetõttu seisukohal, et 

nõukogu läbirääkija valik on vastuolus ELi kohustustega a) tegutseda heas usus 

(vastavalt ÜRO resolutsioonile 2625 (XXV)) ning b) juhtida oma tolliliitu sellisel viisil, 

et mitte tekitada kaubandustõkkeid kolmandate riikidega (vastavalt WTO eeskirjadele); 

13. lükkab tagasi komisjoni iga katse kehtestada Ühendkuningriigis Euroopa Liidu Kohtu 

kohtualluvust või kasutada seda mis tahes kujul vahekohtumenetlusteks pärast seda, kui 

Ühendkuningriik on liidust lahkunud;  

14. rõhutab, et EL ei tohi takistada ega pidurdada Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekuid, 

mille eesmärk on anda kontroll ELi kodanike sisserände üle briti rahva tahte kohaselt 

Ühendkuningriigile; 

15. rõhutab, et EL ei tohi takistada ega pidurdada Ühendkuningriigi valitsuse läbirääkimisi, 

mille eesmärk on sõlmida kaubanduslepinguid kolmandate riikidega, tingimusel et need 

lepingud jõustuksid pärast 2019. aasta märtsi lõppu; 

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale. 


