
 

Ako budú vyzerať nové vzťahy medzi EÚ a
Spojeným kráľovstvom
 
Spojené kráľovstvo a EÚ budú teraz po brexite rokovať o tom, ako by mali vyzerať ich
budúce vzťahy. V týchto rokovaniach zohráva dôležitú úlohu aj Európsky parlament.
 

V referende, ktorá sa konalo 23. júna 2016, občania Spojeného kráľovstva rozhodli, že už
nechcú, aby bola ich krajina členom Európskej únie. 29. marca 2017 tak britská vláda oficiálne
začala proces vystúpenia. Aktivovala článok 50 Zmluvy o EÚ, ktorý stanovuje, že odchádzajúca
krajina a EÚ sa musia dohodnúť na svojich budúcich vzťahoch.
 
Spojené kráľovstvo opustilo EÚ 31. januára 2020. Dohodu o vystúpení odobrili britský aj
Európsky parlament.
 
Dve dohody 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170324STO68408/article-50-how-the-future-of-eu-uk-relations-will-be-decided


Spojené kráľovstvo a zostávajúce členské štáty sa dohodli na dvoch dokumentoch, ktoré by
mali zabezpečiť hladký odchod člena EÚ. Prvým z nich je dohoda o vystúpení, ktorá stanovuje,
akým spôsobom Anglicko opustí EÚ, pričom sa tu berie do úvahy „rámec budúcich vzťahov s
Úniou.“
 
V dohode o vystúpení, ktorú Európsky parlament odobril dva dni pred samotným brexitom 29.
januára, sa hovorí o právach občanov, Severnom Írsku a finančnom vyrovnaní.
 
Druhá dohoda - politická deklarácia, o ktorej sa teraz začne rokovať, by mala upravovať budúce
vzťahy medzi EÚ a jej bývalým členom.
 

Politická deklarácia o budúcich vzťahoch 
 
V tomto dokumente sa píše o tom, ako by mala vyzerať spolupráca EÚ a Spojeného kráľovstva
v celej škále oblastí, ako je napríklad obrana, boj proti terorizmu, ochrana životného prostredia,
výskum, vzdelávanie a pod.
 
Jednou z jej kľúčových častí je tá, ktorá stanovuje princípy a podmienky budúcich obchodných
vzťahov, vrátane možných ciel, štandardov pre výrobky a riešenia obchodných sporov.
 
Ako sa postupuje pri rokovaniach 
 
 
Lídri členských štátov počas svojich summitov (Európska rada) prijímajú usmernenia, ktoré
slúžia ako základ pre rokovania. Tie v mene EÚ vedie bývalý eurokomisár Michel Barnier,
pričom rada môže kedykoľvek zmeniť alebo objasniť svoje pokyny.
 
Úloha Európskeho parlamentu 
 
Dôležitú úlohu počas týchto rokovaní zohrávajú aj poslanci Európskeho parlamentu. Každú
dohodu musí schváliť parlament aj rada.
 

Čo všetko pokrýva dohoda o vystúpení
• Práva občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve

• Práva občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ

• Finančné záväzky Spojeného kráľovstva za obdobie, keď bolo členom EÚ

• Otázky hraníc, najmä hranice medzi Írskom a Severným Írskom

• Medzinárodné záväzky, ktoré Spojené kráľovstvo podpísalo ako člen EÚ (napríklad Parížska
dohoda)

• Ostatné záležitosti ohľadne vystúpenia
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170505STO73508/brexit-protecting-the-rights-of-millions-of-eu-citizens-living-in-the-uk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170925STO84610/brexit-the-impact-on-ireland
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170918STO84113/brexit-and-eu-budget-how-much-the-uk-should-still-pay-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/


•
•

•

•

•

Guy Verhofstadt bol koordinátorom Európskeho parlamentu pre brexit. Pri jeho práci mu
asistujú parlamentné výbory aj pracovná skupina pre brexit.
 
Poslanci môžu ovplyvniť rokovania prostredníctvom prijímania uznesení, kde predstavujú
stanoviská parlamentu.
 
Prečítajte si viac o úlohe Európskeho parlamentu v rokovaniach o brexite.
 
Stanovisko Európskeho parlamentu ohľadne brexitu 
 
Parlament prijal svoje prvé stanovisko ohľadne brexitu začiatkom apríla 2017. Poslanci tu
zdôraznili potrebu zachovať práva britských občanov žijúcich v EÚ a občanov EÚ žijúcich v
Spojenom kráľovstve, mierový proces v Severnom Írsku a aby Spojené kráľovstvo splnilo svoje
finančné záväzky.
 
Začiatkom decembra 2017 vyjednávači oboch strán predstavili správu o pokroku pri brexite.
Poslanci následne prijali uznesenie, kde tento pokrok privítali, no zdôraznili päť oblastí, ktoré
ešte stále treba vyriešiť. O týchto oblastiach sa rokovalo aj počas debaty, ktorá predchádzala
hlasovaniu.
 

rozšírenie práv občanov na budúcich partnerov, 
ustanovenie jednoduchého postupu, prostredníctvom ktorého sa budú môcť občania
EÚ a Spojeného kráľovstva prihlásiť na trvalý pobyt, 
rešpektovanie záväzného charakteru rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v súvislosti s
právami občanov a zadefinovanie úlohy budúceho ombudsmana, ktorý bude riešiť
sťažnosti občanov, 
zaručenie práva na voľný pohyb v celej  EÚ pre britských občanov, ktorí  majú v
súčasnosti  pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ27, 
zabezpečenie vymáhateľnosti britských záväzkov vo vzťahu k Severnému Írsku a
Írskej republike.
 

Nový parlament rokoval o brexite 18. septembra. Poslanci hovorili o dôležitosti dohody, ktorú je
podľa nich stále možné dosiahnuť a v tej istý deň prijali aj uznesenie, kde podporujú jednotný
postoj EÚ.
 
V januári 2020 poslanci prijali uznesenie, kde sa obávajú o to, ako sa brexit dotkne občanov a
pripomínajú, že pri hlasovaní o konečnej dohode budú prihliadať na záruky pre občanov.
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA%282017%29602054_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170329IPR69054/red-lines-on-brexit-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI%282017%29583116_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171212IPR90142/joint-progress-report-allows-move-to-phase-two-of-brexit-talks-says-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171207IPR89761/trust-is-crucial-in-brexit-talks-say-meps-during-debate
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/brexit/20190912STO60949/brexit-s-dohodou-alebo-bez-nej-poslanci-dnes-rokovali-o-vyvoji-ohladne-brexitu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190912IPR60929/brexit-europsky-parlament-plne-podporuje-jednotny-postoj-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190912IPR60929/brexit-europsky-parlament-plne-podporuje-jednotny-postoj-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200109IPR69901/brexit-poslancov-znepokojuje-mozne-ohrozenie-prav-obcanov

