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Spoštovani gospod predsednik!

Z veseljem vas obveščam, da se je na podlagi sklepa konference predsednikov odborov z dne 
12. februarja 2019, kot ga je potrdila konferenca predsednikov 14. februarja 2019, Odbor za 
državljanske svoboščine, pravosodje in pravne zadeve 26. februarja 2019 odločil zaprositi, če 
lahko v skladu s členom 56(1) Poslovnika v zgoraj navedenem postopku svoje mnenje poda v 
obliki pisma Odboru za ustavne zadeve.

Naš odbor je to mnenje sprejel na seji 13. januarja 2020. Na seji se je odločil pozvati Odbor za 
ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi spodaj navedene 
pobude.

Zato vam posredujem mnenje odbora LIBE, ki je sestavljeno iz dveh delov, in sicer dela A 
(splošne ugotovitve) in dela B (tematske ugotovitve na področju pristojnosti odbora LIBE). V 
mnenju smo obravnavali vprašanja, ki so v pristojnosti odbora LIBE in ki so bistvena za urejen 
in ustrezno pripravljen postopek izstopa, in sicer položaj in pravice državljanov EU in 
Združenega kraljestva, varstvo osebnih podatkov, azil, migracije in upravljanje meja, pa tudi 
varnost, sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodno sodelovanje v kazenskih 
zadevah. V ta namen so v mnenju le pripombe o besedilu osnutka sporazuma o izstopu, 
vključno z možnostjo prihodnjega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom.

S spoštovanjem!
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POBUDE

A. Splošne ugotovitve

Odbor LIBE poudarja, da je treba čim bolj omejiti vpliv izstopa Združenega kraljestva iz EU. 
To je zlasti pomembno pri zadevah, ki spadajo v zgoraj navedene pristojnosti odbora LIBE, 
saj vplivajo na temeljne vidike življenja ljudi.  

Odbor LIBE meni, da je namen sporazuma o izstopu zagotoviti okvir za urejen izstop, ki bi 
kar najbolj zmanjšal škodljive učinke izstopa Združenega kraljestva. 

Naš odbor je tudi mnenja, da bi moralo morebitno prihodnje mednarodno sodelovanje med 
EU in Združenim kraljestvom še naprej odražati skupno spoštovanje mednarodnega prava, 
človekovih pravic in pravne države.

B. Tematske ugotovitve

1. Pravice državljanov

V skladu s resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. maja 20181 bi bilo treba zagotoviti, da 
brexit ne bo vplival na pravice državljanov EU, ki zakonito prebivajo v Združenem kraljestvu, 
in državljanov Združenega kraljestva, ki zakonito prebivajo v EU-27, naš odbor pa zato 
pozdravlja sporazum o izstopu, saj si zelo prizadeva, da bi se ta ključna zahteva Parlamenta 
izpolnila. Prav tako je pozitivno, da obveznosti za Združeno kraljestvo in EU v zvezi s tem 
temeljijo na vzajemnosti. 

Za odbor LIBE je tako ključnega pomena, da se pod sporazumom o izstopu v prehodnem 
obdobju ohranijo državljanske pravice, vključno z njihovo sodno razlago, kar državljanom na 
obeh straneh omogoča dovolj časa za načrtovanje svojega življenja. V členu 39 sporazuma je 
zagotovljeno tudi vseživljenjsko varstvo, v zvezi s tem pa sta pozitivna tudi podaljšanje 
pristojnosti Sodišča Evropske unije tudi po izstopu in zavezujoča narava sodne prakse, ki je 
bila dorečena pred koncem prehodnega obdobja. Odbor nadalje pozdravlja dejstvo, da so v 
sporazumu o izstopu v kritje vključeni tudi sedanji družinski člani in prihodnji otroci, ter s 
tem povezana jamstva za ponovno združitev družin, zaščito pred izgonom, zaščitne ukrepe v 
zvezi z zahtevami za dokazovanje pravice do prebivanja in ustrezne procesne pravice, pa tudi 
s tem povezano zagotovilo vlade Združenega kraljestva, da med prehodnim obdobjem za 
razliko od sedanjega stanja ne bo zahtevala splošnega zdravstvenega zavarovanja za 
državljane Unije, ki zaprosijo za tako imenovani status v pridobivanju oziroma pridobljeni 
status. 

V sporazumu o izstopu so tudi nekateri pridržki, kot recimo, da določene kategorije 
državljanov, ki trenutno po razlagi Sodišča EU sodijo pod pravo EU, ne bodo zajete v 
določbah sporazuma (npr. državljani Združenega kraljestva, ki se vračajo v Združeno 
kraljestvo z družinskimi člani iz tretjih držav, invalidi in njihovi oskrbovalci, državljani tretjih 
držav, ki živijo v Združenem kraljestvu in imajo tesne pravne vezi z državami članicami, kot 
recimo državljani tretjih držav, rojeni v EU, begunci s priznanim statusom in osebe brez 

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in 
Združenim kraljestvom (2018/2573(RSP))
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državljanstva). Vendar določbe sporazuma o izstopu na splošno določajo sistem, ki bo 
zagotavljal vsaj nekaj pravne varnosti in predvidljivosti ter bo v veliki meri varoval pravice 
državljanov EU in Združenega kraljestva, ki so uveljavili svoje pravice, ki izhajajo iz prostega 
gibanja in državljanstva Unije.

Odbor LIBE skrbi, da bodo državljani Severne Irske uživali različne pravice glede na njihovo 
državljanstvo; zato poziva organe Združenega kraljestva, naj zagotovijo, da se pravice 
državljanov na Severnem Irskem ne bodo zmanjšale, in v celoti spoštujejo vse dele 
Velikonočnega sporazuma.

Glede na trenutno stanje državljani Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja ne 
bodo imeli več pravic do prostega gibanja iz države članice, v kateri so prebivali, v drugo 
državo članico, če pa bi želeli še naprej imeti pravico do prostega gibanja, bi morali zaprositi 
za državljanstvo države članice v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo ali za status 
rezidenta za daljši čas v skladu s pravom Unije. Odbor meni, da bi moral prihodnji 
mednarodni sporazum zagotavljati popolno ohranitev pravic državljanov, ki jih zagotavlja 
sporazum o izstopu za državljane EU in Združenega kraljestva, tudi po koncu prehodnega 
obdobja. Poleg tega je za odbor LIBE pomembno, da predstavlja nadaljnje uresničevanje 
pravic državljanov – vključno s prostim gibanjem za državljane Združenega kraljestva v EU 
na temelju vzajemnega pristopa – temeljni in nedeljivi del besedila prihodnjega 
mednarodnega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom. Bistveno je tudi, da države 
članice EU-27 pojasnijo okvir, ki ga bo vsaka od njih uporabila za državljane Združenega 
kraljestva, ki želijo pridobiti status stalnega prebivalca. Ti ukrepi bi morali biti brezplačni, 
uporabnikom prijazni in pregledni, da bi čim bolj olajšali postopek.

Poleg tega ima odbor LIBE pomisleke v zvezi s sedanjim sistemom poravnav EU, ki so ga 
vzpostavili organi Združenega kraljestva in ki državljanom Unije in njihovim družinskim 
članom omogoča, da zaprosijo za status v pridobivanju oziroma pridobljeni status. Čim prej in 
najpozneje do konca prehodnega obdobja bi bilo treba obravnavati predvsem naslednje 
vidike: 

i)  zagotoviti, da bodo organi Združenega kraljestva s posebnimi ukrepi obravnavali 
težave v povezavi z elektronskimi vlogami (težave nekaterih kategorij državljanov Unije z 
dostopom do elektronske vloge, napačna samodejna dodelitev statusa v pridobivanju namesto 
pridobljenega statusa, ni možnosti predložitve različnih dokumentov v papirni obliki) ter 
druge izzive pri dostopu do vloge; 

ii) zagotoviti popolno neodvisnost neodvisnega nadzornega organa, ki pregleduje in 
nadzira delovanje sistema ter hitro ukrepanje na podlagi pritožb državljanov Unije in njihovih 
družinskih članov;

iii) zagotoviti sprejetje ukrepov za doseganje ranljivih državljanov in obravnavanje 
njihovih težav pred potekom roka in po njem, ter ublažiti posledice za tiste državljane Unije, 
ki se niso uspeli prijaviti v sistem poravnave EU pred rokom za oddajo vloge, vendar ne po 
svoji krivdi; treba je preprečiti inkriminacijo, diskriminacijo, pridržanje in deportacije 
državljanov, ki bi bili običajno upravičeni do prebivanja.
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2. Varstvo podatkov

Kar zadeva varstvo podatkov, se odbor LIBE strinja s ciljem sporazuma o izstopu, da se 
zagotovi neprekinjenost zaščite posameznikov v Uniji, katerih osebni podatki se bodo 
obdelovali v Združenem kraljestvu po izstopu. Člena 70 in 71 sporazuma določata okvir za 
doseganje tega cilja v prehodnem obdobju in po njem, zato je bistvenega pomena, da 
Komisija nemudoma oceni ustreznost pravnega okvira Združenega kraljestva za varstvo 
podatkov. 

Čeprav je v sporazumu jasno določena obveznost zagotavljanja varstva posameznikov iz EU 
po izstopu Združenega kraljestva, je nujno, da tudi praktični ukrepi, ki se bodo izvajali, v 
celoti spoštujejo ta cilj. Odbor LIBE poudarja, da je treba skrbno in temeljito analizirati 
pravni okvir Združenega kraljestva za varstvo podatkov, da bi dokazali, da so izpolnjeni vsi 
pogoji, ki jih zahteva zakonodaja Unije o varstvu podatkov, zlasti uredbi (EU) 2016/679 in 
2018/1725 in Direktiva (EU) 2016/680 ter sodna praksa Sodišča Evropske unije, da se 
zagotovi raven varstva, ki je dejansko enakovredna ravni v Evropski uniji. Odbor LIBE 
ugotavlja, da je Združeno kraljestvo v nacionalno zakonodajo preneslo sveženj ukrepov EU 
za varstvo podatkov, ki je osnova za oceno ustreznosti. Odbor LIBE meni, da bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti pravnemu okviru Združenega kraljestva na področju nacionalne 
varnosti ali obdelave osebnih podatkov s strani organov kazenskega pregona ali za vprašanja, 
povezana z migracijami. Opozarja, da programi množičnega nadzora, kot je projekt Tempora, 
morda niso enakovredni pravilom EU o varstvu podatkov, in odločno spodbuja upoštevanje 
sodne prakse na tem področju, kot je zadeva Schrems2.

Če pravni okvir Združenega kraljestva na področju varstva podatkov ni upravičen do sklepa o 
ustreznosti, bi morala Evropska unija poudariti, da je treba spoštovati pravila o varstvu 
podatkov v zvezi z mednarodnimi prenosi podatkov, da bi zagotovili zahtevano 
neprekinjenost varstva, ki ga določa zakonodaja Unije o varstvu podatkov. 

Odbor LIBE poziva tudi organe držav članic za varstvo podatkov, naj aktivno spremljajo 
celoten postopek izstopa, da bi prispevali k uspešnemu in urejenemu izstopu brez oviranja 
pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.  

3. Sodelovanje na področju varnosti in kazenskega pregona ter pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah

Sporazum o izstopu na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah določa jasne 
in podrobne ukrepe za vse tekoče kazenske postopke. V prehodnem obdobju, v katerem bo 
ustrezno in jasno navedeno pravo Unije še naprej veljalo, bo mogoče zaključiti te postopke v 
skladu z načelom pravne varnosti, ki je splošno načelo v kazenskem pravu in postopkih.

Kar zadeva kazenski pregon in notranjo varnost, Združeno kraljestvo v skladu s sporazumom 
o izstopu ne bo imelo več dostopa do informacijskih sistemov Unije, med katerimi je 
najpomembnejši schengenski informacijski sistem, ki vsebuje podatke o državljanih iz tretjih 
držav in iz EU. V sporazumu o izstopu so določena pravila za ukrepe v prehodnem obdobju, 

2 Sodba Sodišča z dne 6. oktobra 2015 v zadevi C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection 
Commissioner
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ki bodo Združenemu kraljestvu omogočili nadaljnjo izmenjavo podatkov prek informacijskih 
sistemov do konca prehodnega obdobja. Sporazum v zvezi z več pomembnimi sistemi, kot sta 
SIS in SIENA, v določenih okoliščinah omogoča izmenjavo operativnih podatkov za omejen 
čas tudi po koncu prehodnega obdobja, da bi zagotovili, da se na koncu operativnega obdobja 
ne bi izgubila operativna vrednost podatkov iz sistemov. Ta ureditev v sporazumu bi morala 
zmanjšati vpliv nenadne prekinitve povezav z informacijskimi sistemi Unije. Omeniti je treba, 
da bo to nekaterim sistemom EU, kot je PNR, omogočilo dovolj časa za pogajanja o prihodnji 
ureditvi izmenjav podatkov PNR med Združenim kraljestvom in EU, kar bi moralo oceniti 
tudi Sodišče Evropske unije. 

Kar zadeva prihodnje odnose z Združenim kraljestvom, Parlament opozarja, da se politična 
izjava, ki določa okvir za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, 
nanaša na široko, celovito in uravnoteženo varnostno partnerstvo, ki bo zagotovilo vzajemno 
ureditev za pravočasno, uspešno in učinkovito izmenjavo podatkov iz evidence podatkov o 
potnikih (PNR) in shranjevanje rezultatov obdelave teh podatkov v ustreznih nacionalnih 
sistemih za obdelavo podatkov o potnikih (PNR) ter za obdelavo podatkov o DNK, prstnih 
odtisih in registraciji vozil (Prüm), pa tudi za operativno sodelovanje prek Europola in 
Eurojusta. Treba pa je opozoriti, da Združeno kraljestvo sicer ni bilo več obvezano sodelovati 
v instrumentih Unije na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah zaradi izvzetja, mehanizma, določenega z Lizbonsko pogodbo, vendar je kljub temu 
sodelovalo v posameznih zakonodajnih ukrepih, in navkljub temu, da je bil leta 2016 
izglasovan izstop iz Unije, se zdi, da si Združeno kraljestvo vseeno želi biti del nekaterih 
delov policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah tudi po izstopu iz Unije. 
Sodelovanje Združenega kraljestva pri policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih 
zadevah mora biti jasno in trajno opredeljeno in ne sme temeljiti na ad-hoc odločitvah. 
Dejansko spoštovanje temeljnih pravic posameznikov, vključno z nadaljnjim ukrepanjem in 
izvajanjem EKČP ter ustreznim varstvom osebnih podatkov in učinkovitimi pravnimi 
zaščitnimi ukrepi, so bistveni pogoji za to, da se omogoči to sodelovanje. Odbor LIBE meni, 
da mora biti to sodelovanje v celoti pogojeno s spoštovanjem teh načel. Parlament opozarja, 
da so organi Združenega kraljestva naredili kopije osebnih podatkov, obdelanih v 
schengenskem informacijskem sistemu, kar je huda kršitev zakonodaje Unije o varstvu 
podatkov, ki še do danes ni bila odpravljena, zato Parlament v skladu z zgoraj navedenimi 
pogoji poziva Svet in Komisijo, naj še pred začetkom pogajanj o načinih sodelovanja 
odpravita to in druge resne kršitve po hitri in podrobni oceni razmer in ustreznemu poročanju 
Parlamentu.

4. Azil, migracije ter upravljanje meja

O prihodnjem sodelovanju na področju azila, migracij in upravljanja meja v sporazumu o 
izstopu skoraj ni govora. 

Tako bi bilo treba najprej pojasniti, v kolikšnem obsegu želi Združeno kraljestvo še naprej 
sodelovati z EU v zvezi s skupnim evropskim azilnim sistemom, zlasti dublinskim sistemom, 
saj Združeno kraljestvo trenutno sodeluje v več instrumentih.  Prav tako bi bilo treba na 
področju migracij, vključno z mednarodnim sodelovanjem, podati potrebna pojasnila o 
prihodnjem sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom. Glede na nadaljevanje 
sodelovanja v programih Unije bi bilo treba v prihodnji sporazum vključiti tudi dogovore v 



AL\1196572SL.docx 7/7 PE646.763v02-00

SL

zvezi s Skladom za azil, migracije in vključevanje, saj trenutno Združeno kraljestvo prejema 
najvišji znesek (za ukrepe na področju vračanja). 

Kar zadeva upravljanje meja, trenutno Združenemu kraljestvu ni dovoljeno, da postane 
polnopravna članica agencije Frontex, z utemeljitvijo, da ne sodeluje pri povezanih delih 
schengenskega pravnega reda. Vendar sodeluje z agencijo Frontex na različne načine, 
vključno z operativno podporo na področju vračanja in upravljanja meja, v upravnem odboru 
pa ga zastopa opazovalec. Pomembno bi bilo pojasniti odnose med agencijo Frontex in 
Združenim kraljestvom, saj bo to v prihodnosti tretja država. Enako velja za potrebo po 
določitvi prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom glede izmenjave informacij 
in uporabe obsežnih informacijskih sistemov za upravljanje meja, zlasti novih dogovorov 
glede upravljanja in pravne varnosti.

Odbor LIBE zato poziva odbor AFCO kot pristojni odbor, naj priporoči Parlamentu, da 
odobri osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika 
Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo 
(2018/0427(NLE)).


