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Austatud esimees

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon otsustas kõnealuse menetluse raames esitada Teie 
komisjonile arvamuse. Komisjon otsustas 21. jaanuari 2020. aasta koosolekul esitada 
arvamuse kirja vormis.

Nimetatud koosolekul arutas rahvusvahelise kaubanduse komisjon küsimust ja otsustas, et 
palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud.
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ET

ETTEPANEKUD

A. arvestades, et läbirääkimised Ühendkuningriigi väljaastumise tingimuste üle on olnud pikad 
ja rasked;

B. arvestades, et lepingu ratifitseerimine mõlema poole poolt ja selle õigeaegne jõustumine 
oleks parim võimalik stsenaarium ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste kaubandus- ja 
majandussuhete järjepidevuse seisukohast; 

C. arvestades, et viimastel aastatel on mitmesugused riiklikud ja eraõiguslikud üksused selgelt 
osutanud sellele, et tagajärjed, mis kaasnevad Ühendkuningriigi lahkumisega EList ilma 
läbirääkimiste tulemusel sõlmitud väljaastumislepinguta, oleksid tõsised nii kaubandus- ja 
majandussuhete häirete kui ka muude sektorite seisukohast;

D. arvestades, et rahvusvahelise kaubanduse komisjon on seisukohal, et kuigi see leping on 
ametlik samm Ühendkuningriigi korrakohase väljaastumise suunas, peaksid mõlemad pooled 
keskenduma palju rohkem läbirääkimistele tulevaste majandus- ja kaubandussuhete üle, et 
saavutada parim võimalik pikaajaline tulemus; 

E. arvestades, et Iirimaad ja Põhja-Iirit käsitleva muudetud protokolli kohaselt on 
Ühendkuningriigil kui kolmandal riigil ülesanne rakendada liidu tolliseadustikku osaliselt, 
mistõttu võib tekkida probleeme nõuetekohase rakendamise ja jõustamisega; 

F. arvestades, et Iirimaa ja Põhja-Iiri protokolli artiklis 5 kasutatud mõiste „kaubad, mille puhul 
on oht, et kõnealune kaup liigub edaspidi liitu“ on ebaselge ja sõltub ühiskomitee edasistest 
otsustest, mida Euroopa Parlament ametlikult ei kontrolli ja mis võetakse vastu alles enne 
üleminekuperioodi lõppu;

1. rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil soovitada 
Euroopa Parlamendil anda nõusolek ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus Suurbritannia ja 
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest 
väljaastumise lepingu sõlmimise kohta;

2. rahvusvahelise kaubanduse komisjon kutsub komisjoni üles tegema tõhusat kontrolli ja 
järelevalvet selle üle, kuidas Ühendkuningriigi ametiasutused rakendavad liidu 
tolliseadustikku. Ühtlasi soovib rahvusvahelise kaubanduse komisjon, et teda hoitaks täielikult 
kursis Iirimaad ja Põhja-Iirit käsitleva protokolli artikli 5 kohaldamisega ning kõigi selle sätte 
alusel ühiskomitees edaspidi tehtavate otsuse ettepanekutega.


