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Tisztelt Elnök Úr!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Bizottsági Elnökök Értekezletének 2019. február 12-i, az 
Elnökök Értekezlete által 2019. február 14-én jóváhagyott határozatát követően a LIBE 
bizottság 2019. február 26-án úgy határozott, hogy kéri, hogy az eljárási szabályzat 56. 
cikkének (1) bekezdése értelmében levél formájában nyújthasson be véleményt az AFCO 
bizottságnak a fent említett eljárásnak megfelelően.

Bizottságunk 2020. január 13-i ülésén fogadta el ezt a véleményt. Az ülésen bizottságunk úgy 
határozott, hogy felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
ajánlástervezetébe foglalja bele az alábbi módosításokat.

Ezért továbbítom a LIBE bizottság véleményét, amely két részből áll: az A. részből (Általános 
észrevételek) és a B. részből (Tematikus észrevételek a LIBE hatáskörébe tartozó területeken). 
A vélemény azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek a LIBE bizottság hatáskörébe 
tartoznak, és amelyek elengedhetetlenek egy rendezett és megfelelően előkészített kilépési 
folyamathoz, nevezetesen az EU és az Egyesült Királyság polgárainak helyzetével és jogaival, 
a személyes adatok védelmével, a menekültüggyel, a migrációval és a határigazgatással, 
valamint a biztonsággal, a bűnüldözési együttműködéssel és a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködéssel. A vélemény ezért csak a kilépésről rendelkező megállapodás 
tervezetének szövegével kapcsolatban tesz észrevételeket, ideértve az EU és az Egyesült 
Királyság közötti jövőbeli együttműködés kilátásait is.
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JAVASLATOK

A. Általános észrevételek

A LIBE bizottság hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az Egyesült Királyság EU-ból 
való kilépése a lehető legkorlátozottabb hatással járjon. Ez különösen fontos a LIBE bizottság 
hatáskörébe tartozó fent említett ügyek esetében, mivel azok az emberek életének alapvető 
vonatkozásait érintik.  

A LIBE bizottság úgy véli, hogy a kilépésről szóló megállapodás olyan keretet kíván 
biztosítani a rendezett kilépéshez, amely a lehető legkisebbre csökkenti az Egyesült Királyság 
kilépésének káros hatásait. 

Végezetül bizottságunk azon a véleményen van, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti 
jövőbeli nemzetközi együttműködésnek továbbra is a nemzetközi jog, az emberi jogok és a 
jogállamiság közös tiszteletben tartásán kell alapulnia.

B. Tematikus észrevételek

1. Állampolgári jogok

Az Európai Parlament 2018. május 14-i állásfoglalása1 szerint biztosítani kell, hogy „az 
Egyesült Királyságban jogszerűen élő uniós polgárok, továbbá az EU-27 tagállamaiban 
jogszerűen élő egyesült királyságbeli polgár joga ne sérüljön" a brexit miatt, és bizottságunk 
üdvözli a kilépésről szóló megállapodást, mivel az hosszú utat tett meg a Parlament e 
kulcsfontosságú kérésének valóra váltása felé. Az is pozitív, hogy az Egyesült Királyság és az 
EU kötelezettségei e tekintetben a viszonosságon alapulnak. 

Ezért a LIBE bizottság számára kulcsfontosságú, hogy a kilépésről szóló megállapodás 
értelmében a polgárok jogai – ideértve bírósági értelmezésüket is – fennmaradjanak az 
átmeneti időszak alatt, ami mindkét fél polgárai számára biztosítja az életük megtervezéséhez 
szükséges teret és időt. Az „élethosszig tartó védelem” a megállapodás 39. cikke alapján is 
biztosított, míg az Európai Unió Bírósága (EUB) joghatóságának kiterjesztése a kilépést 
követő időszakra, és az átmeneti időszak vége előtt született ítélkezési gyakorlat kötelező 
ereje is pozitív e tekintetben. Bizottságunk üdvözli továbbá, hogy a kilépésről szóló 
megállapodás és a kapcsolódó családegyesítési garanciák a jelenlegi családtagokra és jövőbeli 
gyermekekre is kiterjednek, védelmet nyújtanak a kiutasítással szemben, biztosítékokat 
nyújtanak a tartózkodáshoz való jog bizonyítására vonatkozó követelményekre és a 
kapcsolódó eljárási jogokra vonatkozóan, valamint üdvözli az Egyesült Királyság 
kormányának ezzel kapcsolatos biztosítékát arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszak alatt 
– a közelmúltbeli gyakorlattól eltérően – nem fogja alkalmazni az átfogó betegbiztosítási 
követelményt azokra az uniós polgárokra, akik „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” 
vagy letelepedett státuszt kérelmeznek. 

A kilépésről szóló megállapodás bizonyos kikötéseket is tartalmaz, mivel például a jelenleg 
az Európai Bíróság értelmezése szerint az uniós jog hatálya alá tartozó polgárok bizonyos 

1 Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalása az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kapcsolatok keretéről (2018/2573(RSP))
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kategóriái (pl. az Egyesült Királyság nem uniós családtagokkal visszatérő állampolgárai, a 
fogyatékossággal élő személyek és gondozók, az Egyesült Királyságban élő, a tagállamokkal 
szoros jogi kapcsolatban álló harmadik országbeli állampolgárok, például az EU-ban született 
harmadik országbeli állampolgárok, az elismert menekültek és a hontalan személyek) nem 
tartoznak a megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá. Összességében azonban a kilépésről 
szóló megállapodás rendelkezései olyan rendszert határoznak meg, amely legalább némi 
jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosít, és nagymértékben védi az EU és az Egyesült 
Királyság azon polgárainak jogait, akik éltek a szabad mozgásból és az uniós 
állampolgárságból eredő jogaikkal.

A LIBE bizottság aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az észak-írországi polgárokat 
állampolgárságuktól függően különböző jogok illetik meg; sürgeti az Egyesült Királyság 
hatóságait annak biztosítására, hogy Észak-Írországban ne csökkenjenek a polgárok jogai, és 
hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a nagypénteki megállapodás minden részét.

A jelenlegi helyzet szerint az Egyesült Királyság állampolgárai az átmeneti időszak végét 
követően nem rendelkeznek majd többé egy másik tagállamba való szabad mozgáshoz való 
joggal abból a tagállamból kiindulva, ahol korábban tartózkodtak, és ahhoz, hogy továbbra is 
élvezhessék a szabad mozgás jogát, csak a vonatkozó nemzeti jog szerinti tagállami 
állampolgárságot vagy az uniós jog szerinti „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” 
jogállást kérelmezhetnék. Bizottságunk véleménye szerint a jövőbeli nemzetközi 
megállapodásnak tartalmaznia kell a kilépésről szóló megállapodás által mind az uniós, mind 
az egyesült királyságbeli polgárok számára garantált állampolgári jogok teljes körű 
fenntartását az átmeneti időszak végét követően is. Ezen túlmenően a LIBE bizottság számára 
fontos, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli nemzetközi megállapodás 
szövegének sarokkövét és oszthatatlan részét képezze a polgárok jogainak további 
konkretizálása – ideértve az Egyesült Királyság állampolgárainak az EU-n belüli, kölcsönös 
megközelítésen alapuló szabad mozgását is. Az is alapvető fontosságú, hogy az EU 27 
tagállama tisztázza az egyes tagállamok által a tartózkodási engedélyt megszerezni kívánó 
egyesült királysági állampolgárokra alkalmazandó keretet. Ezen intézkedéseknek a folyamat 
megkönnyítése érdekében felhasználóbarátnak és átláthatónak, továbbá ingyenesnek kell 
lenniük.

Ezen túlmenően a LIBE bizottság aggodalmát fejezi ki az Egyesült Királyság hatóságai által 
alkalmazott jelenlegi uniós letelepedési rendszer miatt, amely lehetővé teszi az uniós polgárok 
és családtagjaik számára, hogy az Egyesült Királyságban letelepedett és előzőleg letelepedett 
státuszért folyamodjanak. A lehető leghamarabb, de legkésőbb az átmeneti időszak végéig 
meg kell oldani a következő kérdéseket: 

i.  Annak biztosítása, hogy az Egyesült Királyság hatóságai konkrét intézkedések révén 
kezeljék a kérelmezés elektronikus jellegével kapcsolatban felmerülő problémákat (az uniós 
polgárok bizonyos kategóriáinak nehézségei a jelentkezés tekintetében, az előzőleg 
letelepedett státusz helytelen automatikus megadása az állandó státusz helyett, a különböző 
dokumentumok papíralapú benyújtásának lehetetlensége), valamint a jelentkezéshez való 
hozzáférés egyéb kihívásait; 
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ii. A rendszer működését felülvizsgáló és felügyelő független ellenőrző hatóság teljes 
függetlenségének, valamint az uniós polgároktól és családtagjaiktól érkező panaszok gyors 
kezelésének biztosítása;

iii. Annak biztosítása, hogy intézkedéseket hozzanak a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
polgárok elérése és helyzetük határidő előtt és után történő kezelése érdekében, valamint 
enyhítsék a következményeket azon uniós polgárok tekintetében, akik önhibájukon kívül nem 
nyújtanak be kérelmet az uniós letelepedési rendszerben a kérelem benyújtásának határideje 
előtt; el kell kerülni azon polgárok kriminalizálását, megkülönböztetését, fogva tartását és 
kitoloncolását, akik rendes körülmények között jogosultak lennének a tartózkodásra.

2. Adatvédelem

Ami az adatvédelmet illeti, a LIBE bizottság egyetért a kilépésről szóló megállapodás 
célkitűzésével, amely szerint biztosítani kell az azon személyek számára az Unióban 
biztosított védelem folytonosságát, akiknek személyes adatait a kilépés időpontját követően 
az Egyesült Királyságban fogják feldolgozni. A megállapodás 70-71. cikke olyan keretet 
biztosít, amely az átmeneti időszak alatt és azt követően is megfelel ennek a célkitűzésnek. 
Ezért alapvető fontosságú, hogy a Bizottság késedelem nélkül megkezdje az Egyesült 
Királyság adatvédelmi jogi kerete megfelelőségének értékelését. 

Bár a megállapodás rendelkezései egyértelműen előírják, hogy a brexit után is biztosítani kell 
az uniós személyek védelmét, a végrehajtás gyakorlati módozatainak is teljes mértékben 
tiszteletben kell tartaniuk ezt a célkitűzést. A LIBE bizottság hangsúlyozza, hogy alaposan és 
mélyrehatóan elemezni kell az Egyesült Királyság adatvédelmi jogi keretét annak bizonyítása 
érdekében, hogy az uniós adatvédelmi jogszabályokban, különösen az (EU) 2016/679 és az 
(EU) 2018/1725 rendeletben és az (EU) 2016/680 irányelvben, valamint az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlatában rögzített valamennyi feltétel teljesül az Európai Unió által 
biztosítottal lényegében egyenértékű védelmi szint biztosítása érdekében. A LIBE bizottság 
elismeri, hogy az Egyesült Királyság átültette nemzeti jogába az uniós adatvédelmi csomagot. 
Ez lehet a megfelelőség értékelésének alapja. A LIBE bizottság úgy véli, hogy különös 
figyelmet kell fordítani az Egyesült Királyságban a nemzetbiztonság és a személyes adatok 
bűnüldöző hatóságok általi feldolgozása, illetve a migrációval kapcsolatos ügyek terén 
érvényben lévő jogi keretre. Emlékeztet, hogy a Temporához hasonló tömeges megfigyelési 
programok nem feltétlenül felelnek meg az uniós adatvédelmi szabályoknak, és határozottan 
ösztönzi az e területre vonatkozó ítélkezési gyakorlat, például a Schrems-ügy2 
figyelembevételét.

Amennyiben az Egyesült Királyság adatvédelmi jogi kerete nem minősülne megfelelőnek, az 
Európai Uniónak hangsúlyoznia kell a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó adatvédelmi 
szabályok tiszteletben tartásának szükségességét az uniós adatvédelmi jog által előírt védelem 
folyamatosságának biztosítása érdekében. 

2A Bíróság 2015. október 6-i ítélete a 362/14. számú, Maximillian Schrems kontra adatvédelmi biztos ügyben
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A LIBE bizottság felhívja továbbá a tagállamok adatvédelmi hatóságait, hogy proaktívan 
kövessék a teljes kilépési folyamatot annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az érintettek 
jogainak megsértése nélküli, sikeres és rendezett kilépéshez.  

3. Biztonsági, bűnüldözési és büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés

A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén a kilépésről szóló 
megállapodás egyértelmű és részletes szabályokat ír elő valamennyi folyamatban lévő 
büntetőeljárásra vonatkozóan. Egy olyan átmeneti időszak, amelynek során a vonatkozó, 
egyértelműen meghatározott uniós jogszabályok továbbra is alkalmazandók, lehetővé teszi az 
említett eljárások befejezését a jogbiztonság elvével összhangban, amely a büntetőjog és az 
eljárásjog alapelve.

Ami a bűnüldözést és a belső biztonságot illeti, a kilépésről szóló megállapodással 
összhangban az Egyesült Királyság a kilépést követően nem fér majd hozzá az uniós 
információs rendszerekhez, amelyek közül a legfontosabb a Schengeni Információs Rendszer, 
amely harmadik országok állampolgáraira és uniós állampolgárokra vonatkozó információkat 
egyaránt tartalmaz. A kilépésről szóló megállapodás meghatározza az átmeneti időszak alatti 
intézkedésekre vonatkozó szabályokat, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyság 
számára, hogy az átmeneti időszak végéig folytassa a rendszereken keresztüli 
információcserét. Számos fontos rendszer – például a SIS és a SIENA – tekintetében a 
megállapodás bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít arra, hogy az átmeneti időszak 
végét követően korlátozott ideig kicseréljék a műveleti információkat annak biztosítása 
érdekében, hogy az átmeneti időszak végén a rendszerekben található információk operatív 
értéke ne vesszen el. A megállapodásban foglalt rendelkezéseknek csökkenteniük kell az 
uniós információs rendszerekről való hirtelen lekapcsolódás hatását. Érdemes megjegyezni, 
hogy egyes uniós rendszerek, például a PNR esetében elegendő idő áll majd rendelkezésre a 
PNR-adatoknak az Egyesült Királyság és az EU közötti cseréjére vonatkozó jövőbeli 
megállapodások megtárgyalásához, amelyeket az Európai Bíróságnak is értékelnie kell majd. 

Az Egyesült Királysággal való jövőbeli kapcsolatokat illetően a Parlament emlékeztet, hogy 
az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretét meghatározó 
politikai nyilatkozat olyan széles körű, átfogó és kiegyensúlyozott biztonsági partnerséget 
említ, amely kölcsönös megállapodásokat ír elő az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) 
adatainak időben történő, hatékony és eredményes cseréjére, valamint az ilyen adatok 
feldolgozásának a nemzeti PNR-feldolgozó rendszerekben való tárolására, továbbá a DNS-
adatok, az ujjlenyomatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok (Prüm) feldolgozására, valamint 
az Europolon és az Eurojuston keresztül történő operatív együttműködésre vonatkozóan. 
Emlékeztetni kell azonban arra, hogy bár a Lisszaboni Szerződésben rögzített kívülmaradási 
mechanizmus keretében az Egyesült Királyság már nem volt köteles részt venni a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó 
uniós eszközökben, mégis, eseti alapon részt vesz bizonyos jogalkotási intézkedésekben, és 
annak ellenére, hogy 2016-ban megszavazták az Unióból való kilépést, úgy tűnik, hogy az 
Egyesült Királyság továbbra is részt kíván majd venni a büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés bizonyos részeiben, miután elhagyta az Uniót. 
Egyértelmű és állandó keretre van szükség az Egyesült Királyság büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésben való részvételéhez, nem pedig eseti 
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határozatokra.  Ezen együttműködés lehetővé tételének alapvető előfeltétele az egyének 
alapvető jogainak érdemi tiszteletben tartása, beleértve az EJEE folyamatos betartását és 
érvényre juttatását, valamint a személyes adatok megfelelő védelmét és a hatékony jogi 
biztosítékokat is. A LIBE bizottság úgy véli, hogy ennek az együttműködésnek teljes 
mértékben ezen elvek tiszteletben tartásától kell függenie. A Parlament emlékeztet arra, hogy 
az Egyesült Királyság hatóságai az uniós adatvédelmi jog súlyos megsértésével másolatokat 
készítettek a Schengeni Információs Rendszerben feldolgozott személyes adatokról, és hogy 
ezt a jogsértést mindeddig nem orvosolták; ezért a fent említett előfeltételekkel összhangban a 
Parlament felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a helyzet gyors és részletes értékelését 
és a Parlamentnek történő megfelelő jelentéstételt követően az együttműködés módozatairól 
szóló bármiféle tárgyalás megkezdése előtt orvosolja ezt a súlyos sérelmet és a többi súlyos 
jogsértést.

4. Menedékjog, migráció és határigazgatás

Általános megjegyzésként, a kilépésről rendelkező megállapodás alig említi a jövőbeli 
menekültügyi, migrációs és határigazgatási együttműködést. 

Ennek kapcsán tisztázni kell, hogy az Egyesült Királyság milyen mértékben kíván továbbra is 
együttműködni az EU-val a közös európai menekültügyi rendszer, nevezetesen Dublin 
tekintetében, mivel az Egyesült Királyság jelenleg több eszközben is részt vesz.  
Hasonlóképpen, megfelelő pontosításokra lenne szükség.a migráció, illetve a nemzetközi 
együttműködés területén is az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli együttműködéssel 
kapcsolatosan.  Az uniós programokban való további részvételtől függően a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó jövőbeli megállapodásba is bele kell foglalni a 
rendelkezéseket, mivel jelenleg az Egyesült Királyság kapja a legmagasabb összeget (a 
visszatéréssel kapcsolatos intézkedések miatt). 

Ami a határigazgatást illeti, az Egyesült Királyság jelenleg nem válhat a Frontex teljes jogú 
tagjává azon az alapon, hogy nem vett részt a schengeni vívmányok kapcsolódó részeiben. Az 
Egyesült Királyság ugyanakkor számos módon együttműködik a Frontex-szel, többek között a 
visszatérés és a határigazgatás területén nyújtott operatív támogatás, valamint az 
igazgatótanácsban megfigyelőként való képviseletet keretében. Fontos lenne tisztázni a 
Frontexnek az Egyesült Királysággal mint harmadik országgal fennálló jövőbeli kapcsolatát. 
Ugyanez a következtetés érvényes az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kapcsolatok meghatározása terén az információcsere és a nagyméretű határigazgatási 
információs rendszerek használata tekintetében, különösen az irányítás és a jogbiztonság új 
módozatainak tisztázása vonatkozásában.

A LIBE bizottság ezért felkéri az AFCO-t mint illetékes bizottságot arra, hogy javasolja a 
Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai 
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozattervezet (2018/0427(NLE)) jóváhagyását.


