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Om: Udtalelse om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab (2018/0427(NLE))

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om International Handel besluttet at 
afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 21. januar 2020 vedtog udvalget at sende 
sine synspunkter i form af en skrivelse.

På det møde behandlede Udvalget om International Handel spørgsmålet og vedtog at opfordre 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

Bernd Lange
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FORSLAG

A. der henviser til, at forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtræden har været 
langvarige og vanskelige;

B. der henviser til, at begge parters ratificering af aftalen og dens rettidige ikrafttræden er det 
bedst mulige scenarie for så vidt angår kontinuitet i de handelsmæssige og økonomiske 
forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige; 

C. der henviser til, at det i de seneste år er blevet rigeligt påvist af forskellige statslige og private 
enheder, at konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union 
uden en forhandlet udtrædelsesaftale vil være alvorlige, både hvad angår forstyrrelser af 
handelsmæssige og de økonomiske forbindelser og mere end dette i andre sektorer;

D. der henviser til, at det er Udvalget om International Handels opfattelse, at denne aftale 
ganske vist er et formelt skridt i retning af, at Det Forenede Kongeriges udtræden bliver 
velordnet, men at begge parter bør koncentrere sig meget mere om forhandlingerne om de 
fremtidige økonomiske og handelsmæssige forbindelser for at opnå det bedst mulige 
langsigtede resultat; 

E. der henviser til, at i henhold til den ændrede protokol om Irland/Nordirland vil Det Forenede 
Kongerige, der så er et tredjeland, have til opgave at gennemføre dele af EU-toldkodeksen, og 
at spørgsmålet om korrekt gennemførelse og håndhævelse derfor vil kunne opstå; 

F. der henviser til, at begrebet varer, for hvilke der er "en risiko for, at de efterfølgende indføres 
i Unionen", som anvendes i artikel 5 i protokollen om Irland/Nordirland, er uklart og afhænger 
af senere afgørelser fra det blandede udvalg, der er undtaget fra enhver formel kontrol fra 
Europa-Parlamentets side, og som først vil blive truffet i slutningen af overgangsperioden;

1. Udvalget for International Handel opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets 
afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands 
udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

2. Udvalget om International Handel opfordrer Kommissionen til at foretage forskellige former 
for effektiv kontrol i forbindelse med tilsynet med de britiske myndigheders gennemførelse af 
EU-toldkodeksen. Derudover anmoder Udvalget om International Handel om at blive holdt 
fuldt underrettet om anvendelsen af artikel 5 i protokollen om Irland/Nordirland og om 
eventuelle efterfølgende forslag til afgørelse, der træffes af det blandede udvalg inden for 
rammerne af denne bestemmelse.


