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Θέμα: Γνωμοδότηση επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (2018/0427(NLE))

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της εν επικεφαλίδι διαδικασίας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αποφάσισε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Ιανουαρίου 
2020, η επιτροπή μας αποφάσισε να διαβιβάσει την γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εξέτασε το ζήτημα και 
αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, 
να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Bernd Lange
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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του ΗΒ υπήρξαν μακρές 
και επίπονες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση της συμφωνίας και από τις δυο πλευρές και η 
έγκαιρη έναρξη ισχύος της θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση από άποψη αδιάλειπτης 
συνέχειας των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λίγα τελευταία έτη διαφορετικές κρατικές και ιδιωτικές 
οντότητες κατέδειξαν σαφώς ότι οι συνέπειες μιας αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς 
την έγκριση μιας συμφωνίας αποχώρησης θα ήταν σοβαρές, τόσο λόγω της διακοπής της 
εμπορικής και οικονομικής σχέσης όσο και λόγω των επιπτώσεων σε άλλους τομείς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εκτιμά πως αν και η συμφωνία 
αυτή είναι ένα τυπικό μέτρο για την εύτακτη αποχώρηση του ΗΒ, εντούτοις και οι δυο 
πλευρές θα πρέπει να επικεντρωθούν πολύ περισσότερο στις διαπραγματεύσεις για τη 
μελλοντική οικονομική και εμπορική σχέση, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 
μακροπρόθεσμη προοπτική· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του τροποποιημένου Πρωτοκόλλου για την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, το ΗΒ, αν και τρίτη χώρα, θα έχει το καθήκον να εφαρμόσει 
τμήματα του ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, και επομένως πιθανόν να προκύψει ζήτημα 
σωστής ερμηνείας και υλοποίησης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατύπωση «εμπορεύματα για τα οποία υφίσταται κίνδυνος να 
μεταφερθούν ακολούθως στην Ένωση» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου 
για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία είναι ασαφής και εξαρτάται από μεταγενέστερες αποφάσεις 
της Μικτής Επιτροπής που δεν απαιτούν επίσημο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
δεν θα ληφθούν παρά πριν από την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου·

1. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

2. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή να διενεργεί αποτελεσματικούς 
ελέγχους για την εποπτεία της εφαρμογής του ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα από τις αρχές 
του ΗΒ. Επί πλέον, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ζητεί να τηρηθεί πλήρως ενήμερη για την 
εφαρμογή του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και για κάθε 
μεταγενέστερη πρόταση απόφασης της Μικτής Επιτροπής βάσει της συγκεκριμένης διάταξης.


