
AD\1205923DA.docx PE648.463v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2020/2023(INI)

27.5.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

til Udenrigsudvalget

og Udvalget om International Handel

om henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland
(2020/2023(INI))

Ordfører for udtalelse: Danuta Maria Hübner



PE648.463v02-00 2/10 AD\1205923DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1205923DA.docx 3/10 PE648.463v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om 
International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, de vedtager:

Om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen

1. minder om sin beslutning af 15. januar 2020 om gennemførelse og overvågning af 
bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen1, hvori det gentages, at 
en fuldstændig gennemførelse af udtrædelsesaftalen fortsat er en topprioritet; 
understreger, at en fuldstændig gennemførelse af udtrædelsesaftalen, herunder 
protokollen om Irland/Nordirland, er en afgørende forudsætning og et grundlæggende 
element i at sikre den tillid, som er nødvendig for et vellykket fremtidigt partnerskab 
mellem EU og Det Forenede Kongerige; giver i denne forbindelse udtryk for bekymring 
over, at offentlige udtalelser, på trods af den britiske regerings tilsagn om at beskytte 
langfredagsaftalen og overholde sine forpligtelser i henhold til protokollen om 
Irland/Nordirland og borgernes rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen, tyder på, at 
der ikke er politisk vilje i regeringen til fuldt ud at overholde sine retlige forpligtelser i 
henhold til udtrædelsesaftalen, såsom kontrol af varer i Det Irske Hav;

 2. minder om, at overholdelse af traktater er et grundlæggende princip i enhver retsorden, 
og navnlig i den internationale retsorden; understreger, at stabilitet og tillid i 
forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige afhænger af, 
at begge parter respekterer principperne i den bindende udtrædelsesaftale og i den 
politiske erklæring fra EU og Det Forenede Kongerige, og at disse skal gennemføres i 
god tro for at forhindre sammenbrud og tilvejebringe retssikkerhed for borgere og 
økonomiske aktører;

3. er bekymret over ansøgningsprocessen i forbindelse med ordningen vedrørende 
tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere; bemærker i denne forbindelse, at det 
samlede antal ansøgninger, der var modtaget frem til den 29. februar 2020, ifølge EU's 
seneste statistiske opgørelse om ordningen fra februar 2020, som blev offentliggjort af 
det britiske indenrigsministerium den 19. marts 2020, var på over 3,3 mio. (3 343 700), 
og at 58 % af ansøgerne blev tildelt tidsubegrænset opholdsret, mens 41 % blev tildelt 
foreløbig opholdsret; 

4. mener, at antallet af ansøgere, der er blevet tildelt foreløbig opholdsret, er 
uforholdsmæssigt højt sammenlignet med antallet af ansøgere, der er tildelt 
tidsubegrænset opholdsret; opfordrer indtrængende det britiske indenrigsministerium til 
at være fleksibelt, når det godtager dokumentation fra ansøgere for, at de har opholdt sig 
i landet i de foreskrevne fem år; er også bekymret over, at ansøgerne ikke får udstedt 
noget fysisk bevis for den status, de har fået tildelt; opfordrer Kommissionen til at 
kontrollere, hvorvidt rettighederne for EU-borgere fra sårbare og dårligt stillede grupper 
er blevet respekteret for så vidt angår deres opholdsstatus; er bekymret over, at borgere 
med foreløbig opholdsret ikke har adgang til ydelser, medmindre de også kan bevise, at 
de har ret til at opholde sig i landet; minder om, at succesen for de fremtidige 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0006.
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forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige desuden afhænger af den korrekte 
gennemførelse af bestemmelserne i udtrædelsesaftalen vedrørende europæiske borgeres 
rettigheder i Det Forenede Kongerige;

5. opfordrer parterne til at sikre en nøje gennemførelse af protokollen om 
Irland/Nordirland; advarer om, at Det Blandede Udvalg EU-Det Forenede Kongerige 
som nedsat i henhold til udtrædelsesaftalens artikel 164 ikke kan anvendes som forum 
for genforhandling af bestemmelserne i denne protokol eller nogen anden del af 
udtrædelsesaftalen;

6. noterer sig det første møde i Det Blandede Udvalg EU-Det Forenede Kongerige den 30. 
marts 2020, som havde fokus på status med hensyn til gennemførelsen af 
udtrædelsesaftalen, og navnlig protokollen om Irland/Nordirland og den del, der 
vedrører borgernes rettigheder; understreger, at Kommissionen efter dette møde anførte, 
at der er "et presserende behov for at forelægge en detaljeret tidsplan og gå videre med 
de nødvendige foranstaltninger, såsom forberedelse af indførelsen af toldprocedurer for 
varer, der indføres til Nordirland fra Storbritannien, og sikre, at alle nødvendige 
sundheds- og plantesundhedskontroller og andre forskriftsmæssige kontroller kan 
foretages for varer, der indføres til Nordirland fra lande uden for EU";

 7. minder om, at Det Blandede Udvalg EU-Det Forenede Kongerige skal træffe vigtige 
beslutninger om gennemførelsen af protokollen om Irland/Nordirland inden 
overgangsperiodens udløb; håber, at der vil blive givet prioritet til arbejdet i de seks 
specialiserede udvalg, der er omhandlet i udtrædelsesaftalen, inden for de centrale 
områder for gennemførelsen af udtrædelsesaftalen, og navnlig til det specialiserede 
udvalg for protokollen om Irland/Nordirland; glæder sig over det første møde i 
specialudvalget for protokollen om Irland/Nordirland, der fandt sted den 30. april 2020, 
hvorefter Kommissionen noterede sig, at der er et "presserende behov for at gennemføre 
konkrete foranstaltninger" i kølvandet på drøftelserne; håber, at der kan indgås en aftale 
mellem EU og Det Forenede Kongerige om alle institutionelle ordninger, såsom 
oprettelsen af et teknisk kontor for Europa-Kommissionen i Belfast;

 8. minder om, at udtrædelsesaftalen indeholder bestemmelser om gensidig beskyttelse af 
EU-borgere og britiske statsborgere, inklusive deres familiemedlemmer; opfordrer til, at 
både EU-borgere og britiske statsborgere gives alle nødvendige oplysninger vedrørende 
deres rettigheder og de procedurer, der skal følges for fortsat at kunne leve og arbejde i 
deres bopælsland og rejse til og fra landet; gentager, at borgernes rettigheder fortsat vil 
være en absolut prioritet, og opfordrer til, at de rettigheder, der er sikret ved 
udtrædelsesaftalen, bevares for såvel EU-borgere som britiske statsborgere og deres 
familier; minder om sit tilsagn om at overvåge gennemførelsen af udtrædelsesaftalens 
anden del i EU-27 og gentager, at det er af afgørende betydning at anlægge en 
konsekvent og generøs tilgang til beskyttelse af britiske statsborgeres rettigheder i EU-
27;

9. forventer, at Parlamentet informeres fuldt ud og straks om alle de drøftelser, der holdes, 
og de beslutninger, som Det Blandede Udvalg træffer; minder i denne forbindelse om 
de forpligtelser, der følger af Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om 
indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands 
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udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab2, særlig 
artikel 2, stk. 3, hvori det hedder, at Parlamentet skal være i stand til at udøve sine 
institutionelle prærogativer fuldt ud gennem hele Det Blandede Udvalgs arbejde;

 10. fremhæver, at Parlamentet i henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF har ret til at få 
omfattende oplysninger om alle faser af gennemførelsen af internationale aftaler, som 
EU har indgået, herunder om udtrædelsesaftalen; minder i denne sammenhæng om det 
tilsagn, som Kommissionens formand gav på Parlamentets plenarmøde den 16. april 
2019 om, at Kommissionen vil inddrage Parlamentet nøje og tage størst muligt hensyn 
til Parlamentets synspunkter i forbindelse med Det Blandede Udvalgs arbejde, og at 
intet kan besluttes, uden at der tages fuldt hensyn til Parlamentets holdning, som også er 
resultatet af adskillige interne og offentlige høringer og dialoger med civilsamfundet, 
eksperter, de nationale parlamenter og andre interessenter;

11. gentager, at Parlamentet fortsat vil holde nøje øje med gennemførelsen af alle 
bestemmelserne i udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring fra EU og Det Forenede 
Kongerige;

Om forhandlingerne om et nyt partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige – 
institutionelle bestemmelser og forvaltning

12. bifalder udkastet til teksten til aftalen om det nye partnerskab med Det Forenede 
Kongerige, som blev offentliggjort af Kommissionen den 18. marts 2020 ("udkastet til 
aftaletekst"), som stort set er i overensstemmelse med dets forhandlingsmandat og 
Europa-Parlamentets beslutning, og foreslår en omfattende aftale om et vidtgående og 
tæt partnerskab, en overordnet institutionel ramme og solide, regelbaserede og 
retskraftige tvistbilæggelsesbestemmelser, herunder den løbende forvaltning af og 
tilsynet med aftalen samt tvistbilæggelses-, håndhævelses- og overholdelsesordninger; 
mener, at der med tilgangen i det udkast til aftaletekst, som Kommissionen har 
foreslået, undgås et utal af bilaterale aftaler, som uundgåeligt ville føre til 
utilstrækkeligheder på grund af et sådant systems iboende kompleksitet og 
ufuldstændighed;

13. mener, at udkastet til aftaletekst tilsikrer en robust, gennemsigtig, sammenhængende og 
fleksibel forvaltningsordning, som tilvejebringer tvistbilæggelsesmekanismer, der sikrer 
effektive, hurtigt ansvarspådragende og afskrækkende retsmidler, som fuldt ud svarer til 
den helt usædvanlige karakter af det planlagte omfattende partnerskab;

14. glæder sig over de bestemmelser i udkastet til aftaletekst, der har til formål at bevare 
EU-retsordenens autonomi, herunder den rolle, som Den Europæiske Unions Domstol 
spiller som den øverste myndighed, der fortolker EU-retten;

15. fastholder, at enhver aftale om et nyt forhold mellem EU og Det Forenede Kongerige 
skal være sammenhængende og tilpasset dels de to parters geografiske nærhed og 
grænseoverskridende lokale samarbejde og dels den store indbyrdes forbundethed 
mellem de to parters økonomier; afviser i denne forbindelse, at der kan vælges og 

2 EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1.
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vrages mellem forskellige elementer fra forskellige retlige og handelsmæssige rammer, 
der finder anvendelse i forbindelserne mellem EU og forskellige andre tredjelande; 
minder desuden om, at det indre markeds integritet skal respekteres, og at omfanget og 
dybden af det fremtidige partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige vil 
afhænge af, at der sikres lige konkurrencevilkår;

 16. afviser muligheden af ikke at nå frem til en samlet aftale ved at man falder tilbage på en 
række sektoraftaler, da en sådan overlapning vil være en kilde til ineffektivitet i 
forbindelse med den fremtidige gennemførelse af aftalen;

 17. noterer sig det dokument, som den britiske regering offentliggjorde den 27. februar 
2020 med titlen "The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to 
Negotiations" (De fremtidige forbindelser med EU – Det Forenede Kongeriges tilgang 
til forhandlingerne); beklager dybt, at den britiske regering nægter at offentliggøre eller 
overhovedet dele sine juridiske tekster med Europa-Parlamentet og Det Europæiske 
Råd, hvilket udgør en alvorlig mangel på gennemsigtighed; opfordrer indtrængende 
taskforcen for forbindelserne med Det Forenede Kongerige til at sikre gennemsigtighed 
og slå til lyd for offentliggørelse af de fuldstændige forhandlingspositioner for at sikre, 
at Europa-Parlamentet kan følge partnerskabsforhandlingerne effektivt og på et oplyst 
grundlag; påpeger, at Det Forenede Kongeriges forslag ikke lever op til landets 
forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring; afviser 
imidlertid en sammenstykket tilgang som foreslået af den britiske regering, der tager 
udgangspunkt i at udelukke sektorer såsom subsidier, konkurrencepolitik, handel og 
arbejdskraft, handel og miljøet samt beskatning fra aftalens tvistbilæggelsesmekanisme 
og samtidig foreslår særskilte aftaler med specifikke forvaltningsmekanismer på 
områder som retshåndhævelse og retsligt samarbejde i straffesager, nukleart samarbejde 
eller politiske tvistbilæggelsesmekanismer på områder vedrørende udveksling af 
oplysninger med henblik på retshåndhævelse og operationelt samarbejde mellem 
retshåndhævende myndigheder;

18. minder om, at det fremtidige partnerskab kun kan indgås under fuld inddragelse af og 
med endelig godkendelse fra Europa-Parlamentet;

19. insisterer på, at der bør planlægges en overordnet ramme med en horisontal 
forvaltningsordning for de fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige som 
helhed; minder om, at Det Forenede Kongerige som tidligere medlemsstat har udviklet 
vigtige institutionelle samarbejds- og dialogstrukturer med EU, som bør lette 
operationaliseringen af sådanne horisontale ordninger;

20. bemærker endvidere, at udkastet til aftaletekst i overensstemmelse med EU's 
standardpraksis ved indgåelsen af frihandelsaftaler indeholder undtagelser og 
skræddersyede tvistbilæggelsesmekanismer på visse områder, herunder diplomatiske 
redskaber til fortolkning og anvendelse af den del af udkastet til aftaletekst, der vedrører 
udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar, således at der skabes tilstrækkelig fleksibilitet 
inden for en samlet og sammenhængende overordnet ramme; glæder sig over, at 
eventuelle supplerende aftaler, der måtte blive indgået på et senere tidspunkt, vil udgøre 
en integreret del af de samlede bilaterale forbindelser, der er omfattet af aftalen, 
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herunder dens institutionelle bestemmelser som fastsat i del fem i udkastet til 
aftaletekst;

21. glæder sig over forslaget om at oprette et Partnerskabsråd, der bistås af 15 
specialiserede udvalg med ansvar for de hovedområder, der er omfattet af aftalen, med 
ansvar for at føre tilsyn med og fremme gennemførelsen og anvendelsen af aftalen og 
eventuelle supplerende aftaler og dermed sikre den fælles løbende overvågning og 
forvaltning af aftalen;

 22. opfordrer til, at der i den kommende aftale indføjes ambitiøse bestemmelser om 
personers bevægelighed; glæder sig over de menneskerettighedsforpligtelser, der er 
fastsat i udkastet til aftale, herunder overholdelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention; understreger, at det er nødvendigt at formalisere disse 
forpligtelser, herunder overholdelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
afgørelser; gentager, at det fremtidige retlige og politimæssige samarbejde og 
samarbejdet om asyl- og migrationspolitik mellem EU og Det Forenede Kongerige bør 
være i overensstemmelse med sådanne formaliserede forpligtelser;

23. understreger, at det nødvendigt at medtage klare bestemmelser, der fastholder målene i 
artikel 21 i TEU, herunder en regelbaseret verdensorden, retsstatsprincippet og fremme 
af demokrati, med særlig vægt på at sikre hele Unionens værdier, grundlæggende 
rettigheder og interesser, sikkerhed, uafhængighed og integritet;

24. glæder sig over forslaget om at oprette et Parlamentarisk Partnerskabsudvalg for 
medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af det britiske parlament med ret til 
at modtage information fra Partnerskabsrådet og fremsætte anbefalinger til det;

25. fremhæver betydningen af interparlamentarisk samarbejde mellem parlamentarikere fra 
EU og Det Forenede Kongerige; anerkender Det Forenede Kongeriges positive bidrag i 
EU's interparlamentariske fora forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU; ser 
frem til at fortsætte de parlamentariske forbindelser med Det Forenede Kongeriges 
parlament;

26. mener, at formelle ordninger, såsom Den Parlamentariske Partnerskabsforsamling og 
civilsamfundets deltagelse i gennemførelsen af aftalen gennem de foreslåede nationale 
rådgivende grupper og civilsamfundsforummet, kan bidrage væsentligt til legitimiteten 
og gennemsigtigheden af gennemførelsen af den fremtidige aftale og den fremtidige 
udvikling af partnerskabet;

27. mener, at der bør fremlægges mere præcise detaljer om civilsamfundsforummets 
funktionsmåde, navnlig om måden, hvorpå dialogen og høringen mellem forummet og 
Partnerskabsrådet organiseres;

28. kræver, at Parlamentets rolle – ud over en eventuel rolle i forbindelse med Den 
Parlamentariske Partnerskabsforsamling – respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af bestemmelserne om lovgivningsmæssigt samarbejde for at sikre, at 
det er i stand til at udøve korrekt politisk kontrol, og at dets rettigheder og beføjelser 
som lovgivende part sikres; mener, at Parlamentets ret til at blive informeret om 
ordningerne for gennemgang af aftalen og eventuelle supplerende aftaler og om 
overvågningen af deres gennemførelse bør stå i et rimeligt forhold til den helt 
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usædvanlige karakter af det planlagte partnerskab;

 29. minder om, at det i udtrædelsesaftalens artikel 184 fastsættes, at Unionen og Det 
Forenede Kongerige skal bestræbe sig på i god tro og i fuld respekt for deres respektive 
retsordener at tage de nødvendige skridt til hurtigt at forhandle de aftaler på plads, der 
regulerer deres fremtidige forbindelser; bemærker med bekymring, at der på dette stadie 
i forhandlingerne fortsat er betydelige uoverensstemmelser mellem parterne, herunder 
om omfanget og den retlige opbygning af den tekst, der skal forhandles; beklager i 
denne forbindelse Det Forenede Kongeriges manglende vilje til at beskæftige sig med 
en lang række spørgsmål af afgørende betydning; er desuden bekymret over covid-19-
pandemiens negative indvirkning på den planlagte tidsplan for afslutningen af 
forhandlingerne om et samlet fremtidigt partnerskab inden udgangen af 
overgangsperioden den 31. december 2020; advarer om, at disse faktorer øger risikoen 
for en meget brat overgang, hvor den manglende enighed om et omfattende fremtidigt 
partnerskab, der sikrer en gnidningsløs overgang og alle de nødvendige institutionelle 
ordninger, vil føre til yderligere økonomisk skade oveni covid-19-krisen; gentager i 
denne forbindelse muligheden, der er fastsat i artikel 132 i udtrædelsesaftalen, for, at 
Det Blandede Udvalg kan vedtage en afgørelse om forlængelse af overgangsperioden ud 
over den 31. december 2020; minder om, at en sådan beslutning om at forlænge 
overgangsperioden skal træffes inden den 1. juli 2020.
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