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MÓDOSÍTÁSOK 001-019 
előterjesztette: Külügyi Bizottság

Jelentés
Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner A9-0248/2022
Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint 
EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és 
érvényesítése terén az Uniót megillető jogok

Rendeleti javaslat (COM(2022)0089 – C9-0059(2022) – 2022/0068(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió és az Egyesült Királyság 
egymás között egyéb olyan kétoldalú 
megállapodásokat is köthet, amelyek a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodást kiegészítő 
megállapodásoknak minősülnek, és az 
ilyen kiegészítő megállapodások az e 
megállapodás által szabályozott átfogó 
kétoldalú kapcsolatok szerves részét és az 
átfogó keret részét képezik.

(4) Az Unió és az Egyesült Királyság 
egymás között egyéb olyan kétoldalú 
megállapodásokat is köthet, amelyek a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodást kiegészítő 
megállapodásoknak minősülnek, és az 
ilyen kiegészítő megállapodások az e 
megállapodás által szabályozott átfogó 
kétoldalú kapcsolatok szerves részét és az 
átfogó keret részét képezik. A 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás 774. cikke értelmében a 
megállapodás Gibraltárra nem 
alkalmazandó, és területén semmilyen 
hatással nem bír, az Unió és Gibraltár 
közötti jövőbeli kapcsolatokat pedig egy 
külön megállapodás részletezi majd. Az 
Európai Tanács 2018. november 25-i 
nyilatkozatával összhangban az említett 
megállapodáshoz a Spanyol Királyság 
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előzetes beleegyezése szükséges.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben szükségessé válik a 
kilépésről rendelkező megállapodás, 
valamint a kereskedelmi és 
együttműködési megállapodás végrehajtása 
és érvényesítése terén az Uniót megillető 
jogok gyakorlása, az Uniónak képesnek 
kell lennie arra, hogy a tagállamok teljes 
körű bevonása mellett gyorsan, arányos, 
hatékony és rugalmas módon megfelelően 
igénybe vehesse a rendelkezésére álló 
eszközöket. Az Uniónak abban az esetben 
is képesnek kell lennie megfelelő 
intézkedések meghozatalára, ha az említett 
megállapodások szerinti kötelező érvényű 
vitarendezés hatékony igénybevétele nem 
lehetséges, mert az Egyesült Királyság nem 
működik együtt az ilyen igénybevétel 
lehetővé tétele érdekében. Ezért meg kell 
állapítani az említett intézkedések 
elfogadására vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat.

(5) Amennyiben szükségessé válik a 
kilépésről rendelkező megállapodás és 
azon belül az Írországról és Észak-
Írországról szóló jegyzőkönyv, valamint a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás végrehajtása és érvényesítése 
terén az Uniót megillető jogok gyakorlása, 
az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy 
a tagállamok teljes körű bevonása és az 
Európai Parlament azonnali és teljes körű 
tájékoztatása mellett gyorsan, arányos, 
hatékony és rugalmas módon megfelelően 
igénybe vehesse a rendelkezésére álló 
eszközöket. Az Uniónak abban az esetben 
is képesnek kell lennie megfelelő 
intézkedések meghozatalára, ha az említett 
megállapodások szerinti kötelező érvényű 
vitarendezés hatékony igénybevétele nem 
lehetséges, mert az Egyesült Királyság nem 
működik együtt az ilyen igénybevétel 
lehetővé tétele érdekében. Ezért meg kell 
állapítani az említett intézkedések 
elfogadására vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlamentnek az 
Európai Unióról szóló szerződés 14. 
cikkének (1) bekezdésében és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 218. 
cikkének (10) bekezdésében 
meghatározott politikai ellenőrzési 
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hatáskörei érvényre juttatása érdekében 
az Európai Parlamentet a Tanáccsal 
egyenrangú módon, teljes körűen és kellő 
időben tájékoztatni kell az esetlegesen 
felmerülő nehézségekről, különösen a 
megállapodások esetleges megsértéséről 
és más olyan helyzetekről, amelyek az e 
rendelet szerinti intézkedések 
meghozatalát eredményezhetik, valamint 
a Bizottság azon szándékáról, hogy a 
megállapodások alapján végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el, továbbá az 
érdemi véleménycsere lehetővé tétele 
érdekében hozott intézkedések nyomon 
követéséről, akkor is, ha sürgős fellépésre 
van szükség. Az Európai Parlament 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy véleményt nyilvánítson a 
Bizottságnak, amelyet a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie, mielőtt bármilyen 
végrehajtási intézkedést elfogadna.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Bizottság e rendeletben 
meghatározott hatásköreinek sérelme 
nélkül az Európai Parlament és a Tanács 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
gyakorolja a 182/2011/EU rendelet 11. 
cikke szerinti ellenőrzési jogát.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ez a rendelet továbbra is megfeleljen a 
célnak, a Bizottságnak a rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ez a rendelet továbbra is megfeleljen a 
célnak, a Bizottságnak a rendelet 
hatálybalépésétől számított három éven 
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felül kell vizsgálnia annak hatályát és 
végrehajtását, és megállapításairól jelentést 
kell tennie az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.

belül felül kell vizsgálnia annak hatályát és 
végrehajtását, és megállapításairól jelentést 
kell tennie az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának, adott esetben releváns 
jogalkotási javaslatokkal kiegészítve.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
a kilépésről rendelkező megállapodás és a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás alapján az Uniót megillető 
jogok gyakorlására irányadó szabályok és 
eljárások megállapítását, valamint a 
Bizottság arra való felhatalmazását, hogy 
elfogadja a szükséges intézkedéseket, 
beleértve adott esetben az utóbbi 
megállapodás hatálya alá tartozó 
kereskedelemre, beruházásokra vagy egyéb 
tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, az Unió szintjén azonban e 
cél a terjedelme és hatásai miatt jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Továbbá, mivel csak az Unió 
részes Fele a kereskedelmi és 
együttműködési megállapodásnak és a 
kilépésről rendelkező megállapodásnak, e 
megállapodások tekintetében a nemzetközi 
jog szintjén csak az Unió léphet fel. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(9) Mivel csak az Unió részes fele a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodásnak és a kilépésről 
rendelkező megállapodásnak, és e 
megállapodások tekintetében a nemzetközi 
jog szintjén csak az Unió léphet fel a 
kizárólagos uniós jogkört érintő 
területeken, és ezért e rendelet célját – 
nevezetesen a kilépésről rendelkező 
megállapodás és a kereskedelmi és 
együttműködési megállapodás alapján az 
Uniót megillető jogok gyakorlására 
irányadó szabályok és eljárások 
megállapítását, valamint a Bizottság arra 
való felhatalmazását, hogy elfogadja a 
szükséges intézkedéseket, beleértve adott 
esetben az utóbbi megállapodás hatálya alá 
tartozó kereskedelemre, beruházásokra 
vagy egyéb tevékenységekre vonatkozó 
korlátozásokat – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 
azonban e cél a terjedelme és hatásai miatt 
hatékonyabban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett termékre vagy termékekre 
vonatkozó preferenciális elbánás 
felfüggesztése a kereskedelmi és 
együttműködési megállapodás 34. 
cikkében meghatározottak szerint;

a) az érintett termékre vagy termékekre 
vonatkozó preferenciális elbánás ideiglenes 
felfüggesztése a kereskedelmi és 
együttműködési megállapodás 34. 
cikkében meghatározottak szerint;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint elfogadandó 
intézkedéseket a rendelkezésre álló 
információknak és az Unió általános 
érdekeinek a figyelembevételével, az alábbi 
kritériumok alapján kell meghatározni:

(2) Az (1) bekezdés szerint elfogadandó 
intézkedéseket a rendelkezésre álló 
információknak és az Unió általános 
érdekeinek figyelembevételével a kitűzött 
célokkal való arányosságuk és az alapján 
kell meghatározni, mennyire hatékonyan 
képesek az Egyesült Királyságot az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett 
megállapodásoknak való megfelelésre 
ösztönözni, és ezen intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük az alábbi 
kritériumokat és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett intézkedésekkel 
kapcsolatosan az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett megállapodásokban esetlegesen 
megállapított bármely konkrét 
kritériumot:

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intézkedések hatékonysága annak 
előmozdításában, hogy az Egyesült 
Királyság megfeleljen az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett 

törölve
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megállapodásoknak;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézkedésekben rejlő lehetőségek 
arra, hogy segítséget nyújtsanak az 
Egyesült Királyság intézkedései által 
érintett uniós gazdasági szereplőknek;

b) az intézkedésekben rejlő lehetőségek 
arra, hogy segítséget nyújtsanak az 
Egyesült Királyság intézkedései által 
érintett uniós gazdasági szereplőknek és 
érdekelt feleknek;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
intézkedésekkel kapcsolatban az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett 
megállapodásokban esetlegesen 
megállapított különleges kritériumok.

törölve

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság egyidejűleg és kellő 
időben teljes körűen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
esetlegesen felmerülő nehézségekről, 
különösen a megállapodások esetleges 
megsértéséről és az e rendelet alapján 
hozott intézkedésekhez vezető egyéb 
helyzetekről, valamint az (1) bekezdésben 
említett intézkedések elfogadására 
irányuló szándékáról, továbbá az érdemi 
véleménycsere lehetővé tétele érdekében 
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hozott intézkedések nyomon követéséről. 
Az Európai Parlament véleményt 
nyilváníthat a Bizottságnak, amelyet a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie, 
mielőtt bármilyen végrehajtási intézkedést 
elfogadna. Amennyiben a Bizottság nem 
követi az Európai Parlament álláspontját, 
írásban tájékoztatást nyújt ennek okairól.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben egy vagy több 
tagállamnak kifejezett aggályai vannak, 
az adott tagállam vagy tagállamok 
felkérhetik a Bizottságot az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett intézkedések 
elfogadására. Ha a Bizottság nem válaszol 
pozitívan erre a felkérésre, időben 
tájékoztatja a Tanácsot annak okairól.

(4) Amennyiben kifejezett aggályok 
merülnek fel, bármely tagállam vagy az 
Európai Parlament felkérheti a 
Bizottságot az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett intézkedések elfogadására, vagy az 
Európai Parlament felkérheti a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül aggályait, 
és értékelje, hogy szükség van-e ilyen 
intézkedések elfogadására. Ha a Bizottság 
nem válaszol pozitívan erre a felkérésre, 
időben tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot annak okairól.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az ezen rendelet 1. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
említett, az egyensúly helyreállítását célzó 
intézkedések a tartósan fennálló jelentős 
eltérések okán egy évnél hosszabb ideig 
tartanak, egy vagy több tagállam felkérheti 
a Bizottságot, hogy aktiválja a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás 411. cikkében előírt 
felülvizsgálati záradékot. A Bizottság 
időben megvizsgálja ezt a kérelmet, és 

(5) Amennyiben az ezen rendelet 1. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
említett, az egyensúly helyreállítását célzó 
intézkedések a tartósan fennálló jelentős 
eltérések okán egy évnél hosszabb ideig 
tartanak, egy vagy több tagállam felkérheti 
a Bizottságot, hogy aktiválja a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás 411. cikkében előírt 
felülvizsgálati záradékot, vagy az Európai 
Parlament aggodalmát fejezheti ki, és 
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mérlegeli, hogy adott esetben – a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás rendelkezéseinek 
megfelelően – a partnerségi tanács elé 
terjeszti-e az ügyet. Ha a Bizottság nem 
válaszol pozitívan erre a felkérésre, időben 
tájékoztatja a Tanácsot annak okairól.

felkérheti a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül aggályait, és értékelje, hogy szükség 
van-e a felülvizsgálati záradék 
aktiválására. A Bizottság időben 
megvizsgálja ezt a kérelmet, és mérlegeli, 
hogy adott esetben – a kereskedelmi és 
együttműködési megállapodás 
rendelkezéseinek megfelelően – a 
partnerségi tanács elé terjeszti-e az ügyet. 
Ha a Bizottság nem válaszol pozitívan erre 
a felkérésre, időben tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot annak 
okairól.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot az Egyesült 
Királysággal foglalkozó bizottság segíti. Ez 
a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.

(1) A Bizottságot az Egyesült 
Királysággal foglalkozó bizottság segíti. Ez 
a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül. A 
182/2011/EU rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően az Európai Parlament és a 
Tanács rendszeresen és haladéktalanul 
tájékoztatást kap a bizottsági eljárásokról.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament és a Tanács a 
182/2011/EU rendelet 11. cikkével 
összhangban bármikor gyakorolhatja 
ellenőrzési jogát.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amikor a Bizottság benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás és a kilépésről rendelkező 
megállapodás végrehajtásáról és 
alkalmazásáról szóló éves jelentéseit, a 
Bizottságnak áttekintést kell adnia a 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodással kapcsolatban beérkezett 
panaszokról és azok nyomon követéséről, 
valamint a 2. cikk alapján elfogadott 
intézkedésekről.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Parlament a Bizottság 
jelentésének benyújtását követő két 
hónapon belül meghívhatja a Bizottságot 
illetékes bizottságának ülésére, hogy 
ismertessen és megmagyarázzon bármely, 
az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
kérdést.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Kiadóhivatal: Kérjük, illesszék be az e 
rendelet hatálybalépését öt évvel követő 
dátumot]-ig a Bizottság jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e 
rendelet alkalmazásáról.

... [Kiadóhivatal: Kérjük, illesszék be az e 
rendelet hatálybalépését három évvel 
követő dátumot]-ig a Bizottság jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának e rendelet alkalmazásáról, 
adott esetben releváns jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve.
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