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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní 
obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

K provádění dohody o vystoupení

1. připomíná své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o provádění a monitorování ustanovení 
týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení1, přičemž znovu opakuje, že úplné 
provedení dohody o vystoupení je i nadále absolutní prioritou; zdůrazňuje, že 
nezbytným předpokladem a základním prvkem k zajištění důvěry potřebné k zaručení 
úspěchu budoucího partnerství mezi EU a Spojeným královstvím je úplné provedení 
dohody o vystoupení, včetně protokolu o Irsku a Severním Irsku; v tomto ohledu je 
znepokojen tím, že navzdory tomu, že se vláda Spojeného království zavázala k ochraně 
Velkopáteční dohody a ke splnění povinností vyplývajících z protokolu o Irsku a 
Severním Irsku a o právech občanů podle dohody o vystoupení, veřejná prohlášení 
svědčí o tom, že Spojenému království chybí politická vůle plně dostát všem právním 
závazkům vyplývajícím z dohody o vystoupení, jako jsou například kontroly zboží v 
Irském moři;

2. připomíná, že dodržování smluv je základní zásadou každého právního řádu, a zejména 
mezinárodního právního řádu; zdůrazňuje, že stabilita a důvěra v rámci vztahů mezi 
Evropskou unií a Spojeným královstvím závisí na tom, že obě strany budou dodržovat 
zásady závazné dohody o vystoupení a politického prohlášení EU a Spojeného 
království, a že tyto zásady musí být prováděny v dobré víře s cílem předejít možným 
narušením a zajistit právní jistotu pro občany a hospodářské subjekty;

3. je znepokojen postupem uplatňování systému registrace k pobytu ve Spojeném 
království pro občany EU; v tomto ohledu konstatuje, že podle nejnovějších 
statistických údajů tohoto systému registrace za únor 2020, zveřejněných britským 
ministerstvem vnitra dne 19. března 2020, činil celkový počet žádostí obdržených do 
29. února 2020 více než 3,3 milionu (3 343 700) a z celkového počtu uzavřených 
žádostí byl 58 % udělen status usazené osoby a 41 % předběžný status usazené osoby; 

4. domnívá se, že počet osob, kterým byl udělen předběžný status usazené osoby, je 
nepoměrně vysoký v porovnání s počtem osob, kterým byl udělen status usazené osoby; 
naléhavě žádá britské ministerstvo vnitra, aby bylo flexibilní, pokud jde o důkazy o 
tom, že žadatelé žijí ve Spojeném království po dobu požadovaných pěti let; je také 
znepokojen tím, že žadatelům není vydáván žádný fyzický důkaz o tom, jaký status jim 
byl udělen; vyzývá Evropskou komisi, aby prověřila, zda byla při udělování statusu 
usazené osoby zaručena práva občanů EU z ohrožených a znevýhodněných skupin; je 
znepokojen tím, že občané s předběžným statusem usazené osoby nemají přístup k 
dávkám, pokud současně neprokáží své právo pobytu; připomíná, že úspěch budoucích 
vztahů mezi EU a Spojeným královstvím závisí rovněž na správném provádění 
ustanovení dohody o vystoupení, která se týkají práv evropských občanů ve Spojeném 
království;

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0006.
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5. vyzývá obě strany, aby zajistily důsledné provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku; 
upozorňuje na to, že smíšený výbor EU a Spojeného království zřízený podle článku 
164 dohody o vystoupení nelze využívat jako fórum pro nové vyjednávání o 
podmínkách tohoto protokolu nebo jakékoliv jiné části dohody o vystoupení;

6. bere na vědomí první schůzku smíšeného výboru EU a Spojeného království dne 30. 
března 2020, která se věnovala aktuálnímu stavu provádění dohody o vystoupení, a 
zejména protokolu o Irsku a Severním Irsku a části týkající se občanských práv; 
zdůrazňuje, že po této schůzce Evropská komise uvedla, že je „naprosto nezbytné 
předložit podrobný časový harmonogram a pokračovat s nezbytnými opatřeními, jako je 
příprava na zavedení celních režimů pro zboží vstupující do Severního Irska z Velké 
Británie a zajištění toho, aby mohly být prováděny veškeré nezbytné sanitární a 
fytosanitární kontroly a další regulační kontroly zboží vstupujícího do Severního Irska z 
území mimo EU“;

7. připomíná, že smíšený výbor EU a Spojeného království má před uplynutím 
přechodného období přijmout důležitá rozhodnutí ohledně provádění protokolu o Irsku 
a Severním Irsku; doufá, že prioritou bude činnost šesti specializovaných výborů 
stanovených v dohodě o vystoupení v oblastech klíčových pro provádění dohody o 
vystoupení, a především specializovaného výboru pro protokol o Irsku a Severním 
Irsku; vítá první zasedání specializovaného výboru pro protokol o Irsku a Severním 
Irsku konané dne 30. dubna 2020, po němž Evropská komise konstatovala, že „je 
naléhavě nutné navázat na jednání konkrétními opatřeními“; doufá, že se EU a 
Spojenému království podaří dohodnout na všech institucionálních opatřeních, jako je 
vytvoření technické kanceláře Evropské komise v Belfastu;

8. připomíná, že dohoda o vystoupení poskytuje vzájemnou ochranu občanů EU i 
britských občanů, včetně jejich rodinných příslušníků; vyzývá k tomu, aby občanům EU 
i britským občanům byly poskytnuty veškeré nezbytné informace, pokud jde o jejich 
práva a postupy, které musí dodržet, aby mohli nadále žít a pracovat ve své zemi 
bydliště a cestovat z ní a zpět; znovu opakuje, že práva občanů budou mít i nadále 
absolutní prioritu, a vyzývá k tomu, aby byla i nadále dodržována práva občanů EU 
i Spojeného království a jejich rodin, jež zaručuje dohoda o vystoupení; připomíná svůj 
závazek sledovat provádění druhé části dohody o vystoupení ve vztahu k EU-27 a 
znovu opakuje, že je nezbytný důsledný a velkorysý přístup k ochraně práv občanů 
Spojeného království, kteří mají bydliště v EU-27;

9. očekává, že Parlament bude okamžitě a plně informován o všech diskusích 
probíhajících ve smíšeném výboru a o všech rozhodnutích, která přijal; v tomto ohledu 
připomíná povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 
2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii2, a zejména čl. 2 
odst. 3 tohoto rozhodnutí, který stanoví, že Parlament musí mít možnost plně uplatňovat 
v průběhu celého jednání smíšeného výboru své institucionální výsady;

10. zdůrazňuje, že podle čl. 218 odst. 10 SFEU má Parlament právo na kompletní 
informace týkající se všech fází provádění mezinárodních dohod uzavřených EU, kam 
spadá i dohoda o vystoupení; v této souvislosti připomíná, že předseda Evropské komise 

2 Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1.
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se v plénu Evropského parlamentu dne 16. dubna 2019 zavázal k tomu, že Komise úzce 
zapojí Parlament a v maximální míře zohlední jeho postoje při práci smíšeného výboru 
a že ve věci brexitu nic nebude moci být rozhodnuto, aniž by bylo plně vzato v potaz 
stanovisko Parlamentu, které je rovněž výsledkem četných interních a veřejných 
konzultací a dialogu s občanskou společností, odborníky, vnitrostátními parlamenty a 
dalšími zúčastněnými stranami;

11. znovu opakuje, že Parlament bude pozorně sledovat provádění veškerých ustanovení 
dohody o vystoupení a společného politického prohlášení EU a Spojeného království;

K jednání o novém partnerství mezi EU a Spojeným královstvím – institucionální 
ustanovení a správa

12. vítá návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím zveřejněný Evropskou 
komisí dne 18. března 2020 („návrh dohody“), který je obecně v souladu s jejím 
vyjednávacím mandátem a s usnesením Evropského parlamentu a jenž předpokládá 
komplexní dohodu o prohloubeném a úzkém partnerství, souhrnném institucionálním 
rámci a důsledných a vymahatelných ustanoveních o řešení sporů založených na 
pravidlech, včetně trvalého řízení dohody a dohledu nad ní a také ujednání o řešení 
sporů, vymáhání a dodržování; domnívá se, že přístup návrhu dohody předloženého 
Komisí brání vzniku velkého množství dvoustranných dohod, které by nevyhnutelně 
vedlo k problémům vzhledem k přirozené složitosti a neúplnosti takového systému;

13. domnívá se, že návrh dohody stanoví pevný, transparentní, koherentní a flexibilní 
systém správy a řízení a poskytuje mechanismy řešení sporů, které zajišťují účinná, 
rychle použitelná a odrazující nápravná opatření, a že tyto mechanismy naprosto 
odpovídají bezprecedentní povaze rozsáhlého partnerství, které je plánováno;

14. vítá ustanovení návrhu dohody, jejichž cílem je zachovat samostatnost právního řádu 
EU, včetně role Soudního dvora Evropské unie jako nejvyššího orgánu odpovědného za 
výklad práva EU;

15. trvá na tom, že jakákoliv dohoda o novém vztahu mezi EU a Spojeným královstvím 
musí být koherentní a přizpůsobená zeměpisné blízkosti obou stran i jejich přeshraniční 
místní spolupráci a značné propojenosti jejich ekonomik; odmítá v tomto ohledu 
selektivní vybírání různých prvků z jiných právních a obchodních rámců, které platí ve 
vztazích mezi EU a dalšími třetími zeměmi; dále připomíná, že je třeba respektovat 
integritu jednotného trhu a že rozsah a hloubka budoucího partnerství mezi EU a 
Spojeným královstvím bude záviset na zajištění skutečně rovnocenných podmínek;

16. odmítá možnost, že by nebylo dosaženo komplexní dohody, ale jen několika 
odvětvových dohod, jelikož takovéto zdvojování by zvýšilo neúčinnost budoucího 
provádění dohody;

17. bere na vědomí dokument zveřejněný britskou vládou dne 27. února 2020 pod názvem 
„Budoucí vztah s EU – přístup Spojeného království k jednáním“; hluboce lituje toho, 
že britská vláda odmítá zveřejnit své právní texty nebo je alespoň sdílet s Evropským 
parlamentem a Evropskou radou, což představuje závažný nedostatek transparentnosti; 
naléhavě vyzývá pracovní skupinu pro vztahy se Spojeným královstvím, aby zajistila 
transparentnost a zasazovala se o zveřejnění všech vyjednávacích postojů s cílem 
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zajistit, aby Parlament mohl jednání o partnerství účinně a informovaně sledovat; 
zdůrazňuje, že návrhy Spojeného království nenaplňují jeho závazky uvedené v dohodě 
o vystoupení a politickém prohlášení; odmítá však nejednotný přístup britské vlády 
založený na vyloučení odvětví, jako jsou dotace, politika hospodářské soutěže, obchod a 
práce, obchod a životní prostředí a zdanění, z mechanismu pro řešení sporů v rámci 
dohody a zároveň navržení zvláštních dohod se specifickými mechanismy správy v 
oblastech, jako je vymáhání právních předpisů a justiční spolupráce v trestních věcech, 
jaderná spolupráce, nebo mechanismy pro řešení politických sporů v oblastech 
týkajících se výměny údajů pro účely vymáhání právních předpisů a operační 
spolupráce mezi donucovacími orgány;

18. připomíná, že budoucí partnerství lze navázat, pouze pokud bude Evropský parlament 
do tohoto procesu plně zapojen a udělí svůj konečný souhlas;

19. trvá na tom, že pro budoucí vztahy se Spojeným královstvím jako celkem by měl být 
zvážen souhrnný rámec se systémem horizontální správy; připomíná, že Spojené 
království si jako bývalý členský stát vybudovalo důležité struktury pro institucionální 
spolupráci a dialog s EU, které by měly usnadnit fungování takovýchto horizontálních 
ujednání;

20. dále konstatuje, že v souladu se standardním postupem EU při uzavírání dohod o 
volném obchodu stanoví návrh dohody výjimky a individualizované mechanismy pro 
řešení sporů v určitých oblastech, včetně diplomatických prostředků pro výklad a 
uplatňování částí návrhu dohody týkajících se zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, 
takže nabízí dostatečnou flexibilitu v jediném soudržném a souhrnném rámci; vítá 
skutečnost, že jakékoliv doplňující dohody, které mohou být uzavřeny v pozdější fázi, 
budou nedílnou součástí celkového dvoustranného vztahu řízeného touto dohodou, 
včetně jejích institucionálních ustanovení uvedených v části pět návrhu dohody;

21. vítá návrh na zřízení Rady partnerství, které by pomáhalo 15 specializovaných výborů 
odpovědných za hlavní oblasti uvedené v dohodě a která by měla na starosti dohled nad 
prováděním a uplatňováním dohody a případných doplňujících dohod a napomáhání 
tomuto provádění a uplatňování, a tak by zajišťovala společný nepřetržitý dohled a 
řízení této dohody;

22. vyzývá k tomu, aby byla do budoucí dohody začleněna ambiciózní ustanovení ohledně 
pohybu osob; vítá skutečnost, že návrh dohody stanoví závazky v oblasti lidských práv, 
včetně dodržování Evropské úmluvy o lidských právech; zdůrazňuje, že je třeba tyto 
závazky formalizovat, včetně dodržování jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva; 
znovu opakuje, že by budoucí soudní a policejní spolupráce a spolupráce v oblasti 
azylových a migračních politik mezi Unií a Spojeným královstvím měla být v souladu s 
takto formalizovanými závazky;

23. zdůrazňuje, že je třeba zahrnout jasná ustanovení odpovídající cílům podle článku 21 
SEU, včetně mezinárodního řádu založeného na pravidlech, právního státu a podpory 
demokracie, se zvláštním důrazem na ochranu hodnot, základních práv a zájmů, 
bezpečnost, nezávislost a integritu Unie jako celku;

24. vítá návrh na zřízení Parlamentního shromáždění pro partnerství pro poslance 
Evropského parlamentu a parlamentu Spojeného království, které by mělo právo 
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dostávat informace od Rady partnerství a předkládat jí doporučení;

25. zdůrazňuje význam meziparlamentní spolupráce mezi poslanci EU a Spojeného 
království; uznává pozitivní přínos poslanců Spojeného království v meziparlamentních 
fórech EU před vystoupením Spojeného království z EU; těší se na pokračující 
parlamentní vztahy s Parlamentem Spojeného království;

26. domnívá se, že formální ujednání, jako je Parlamentní shromáždění pro partnerství a 
účast občanské společnosti při provádění dohody prostřednictvím navrhovaných 
domácích poradních skupin a fóra občanské společnosti, mohou podstatně přispět k 
legitimitě a transparentnosti provádění budoucí dohody a budoucímu vývoji partnerství;

27. domnívá se, že by měly být poskytnuty další podrobnosti ohledně fungování fóra 
občanské společnosti, zejména ohledně způsobu, jak bude veden dialog a konzultace 
mezi tímto fórem a Radou partnerství;

28. požaduje, aby nad rámec případné role Parlamentu v Parlamentním shromáždění pro 
partnerství byla respektována jeho role, pokud jde o provádění ustanovení o regulační 
spolupráci, aby tak bylo zajištěno, že bude schopen vykonávat skutečný politický 
dohled, a aby byla zaručena jeho práva a výsady jako spolunormotvůrce; domnívá se, že 
práva Parlamentu na to, aby byl informován o ujednáních týkajících se revize dohody a 
jakýchkoliv doplňujících dohod a o sledování jejich provádění, by měla odpovídat 
bezprecedentní povaze plánovaného partnerství;

29. připomíná, že článek 184 dohody o vystoupení stanoví, že Unie a Spojené království 
vynaloží veškeré úsilí, aby v dobré víře a při plném respektování svých právních řádů 
podnikly kroky nezbytné k rychlému vyjednání dohod upravujících jejich budoucí 
vztah; se znepokojením konstatuje, že mezi oběma stranami přetrvávají v této fázi 
jednání významné rozpory, a to i ohledně působnosti a právní struktury textu, o němž se 
má jednat; lituje v této souvislosti, že Spojené království není ochotno zahájit jednání o 
celé řadě kritických otázek; dále je znepokojen negativním dopadem pandemie COVID-
19 na plánovaný harmonogram uzavření jednání o komplexním budoucím partnerství 
do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020; varuje, že tyto faktory 
zvyšují riziko tzv. neřízeného brexitu, kdy absence dohody o komplexních budoucích 
vztazích zajišťující hladký přechod a veškerá nezbytná institucionální ujednání povede 
k dalším hospodářským škodám nad rámec těch, které způsobí koronavirová krize; v 
tomto ohledu připomíná, že podle článku 132 dohody o vystoupení existuje možnost, 
aby smíšený výbor rozhodl o prodloužení přechodného období po 31. prosinci 2020; 
připomíná, že takové rozhodnutí o prodloužení přechodného období musí být přijato do 
1. července 2020.
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