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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Väljaastumislepingu rakendamine

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi käsitlevate 
väljaastumislepingu sätete rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, et 
väljaastumislepingu täielik rakendamine jääb peamiseks prioriteediks; rõhutab, et 
väljaastumislepingu, sealhulgas Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli täielik rakendamine 
on oluline eeltingimus ja põhielement, et tagada ELi ja Ühendkuningriigi edukaks 
tulevaseks partnerluseks vajalik usaldus; väljendab sellega seoses muret, et vaatamata 
Ühendkuningriigi valitsuse väljendatud lubadusele kaitsta suure reede kokkulepet ja 
täita oma kohustusi, mis tulenevad Iirimaad ja Põhja-Iirimaad ning 
väljaastumislepingust tulenevaid kodanike õigusi käsitlevast protokollist, viitavad 
üldsusele tehtavad avaldused poliitilise tahte puudumisele täita täielikult 
väljaastumislepingust tulenevaid juriidilisi kohustusi, näiteks seoses kaupade 
kontrolliga Iiri merel;

 2. tuletab meelde, et aluslepingute järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige rahvusvahelise 
õiguskorra aluspõhimõte; rõhutab, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste 
suhete stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, kas mõlemad pooled järgivad 
põhimõtet, et väljaastumisleping ning ELi ja Ühendkuningriigi poliitiline deklaratsioon 
on neile siduvad ja neid tuleb rakendada heas usus, et hoida ära häired ning tagada 
kodanikele ja majandussubjektidele õiguskindlus;

3. väljendab muret selle pärast, kuidas kohaldatakse Ühendkuningriigis elavate ELi 
kodanike püsielanikuks registreerimise programmi; märgib sellega seoses, et 
Ühendkuningriigi siseministeeriumi viimaste, 2020. aasta veebruari kohta esitatud 
statistiliste andmete kohaselt, mis avaldati 19. märtsil 2020, oli 29. veebruari 2020. 
aasta seisuga esitatud kokku üle 3,3 miljoni taotluse (3 343 700) ning juba menetletud 
taotluste põhjal anti 58 %-le taotlejatest püsielaniku staatus ja 41 %-le esialgne 
püsielaniku staatus; 

4. leiab, et esialgse püsielaniku staatuse saanute arv on püsielaniku staatuse saanute arvuga 
võrreldes ebaproportsionaalselt suur; soovitab tungivalt, et Ühendkuningriigi 
siseministeerium ilmutaks paindlikkust, aktsepteerides taotlejate esitatud tõendeid selle 
kohta, et nad on riigis viibinud nõutavad viis aastat; väljendab muret ka selle pärast, et 
taotlejatele ei väljastata neile antud staatuse kohta ühtegi füüsilist tõendit; kutsub 
Euroopa Komisjoni üles kontrollima, kas haavatavatesse ja ebasoodsas olukorras 
olevatesse rühmadesse kuuluvate ELi kodanike õigusi on nende püsielanikuks 
registreerimise programmi staatuse osas järgitud; väljendab muret selle pärast, et 
esialgse püsielaniku staatusega kodanikel ei ole juurdepääsu hüvitistele, välja arvatud 
juhul, kui nad tõendavad ka oma elamisõigust; tuletab meelde, et ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete edu sõltub ka väljaastumislepingu nende sätete 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006.
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nõuetekohasest rakendamisest, mis käsitlevad ELi kodanike õigusi Ühendkuningriigis;

5. palub lepinguosalistel tagada Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamine; hoiatab, 
et väljaastumislepingu artikli 164 alusel loodud ELi-Ühendkuningriigi ühiskomiteed ei 
saa kasutada foorumina uute läbirääkimiste pidamiseks selle protokolli või 
väljaastumislepingu mõne muu osa tingimuste muutmiseks;

6. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi ühiskomitee 
esimene koosolek, millel keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige Iirimaa ja Põhja-
Iirimaa protokolli ning kodanike õigusi käsitleva osa rakendamise hetkeseisule; rõhutab, 
et koosoleku järel märkis Euroopa Komisjon, et tuleb kiiresti esitada üksikasjalik 
ajakava ja hakata võtma vajalikke meetmeid, näiteks valmistada ette tolliprotseduuride 
kehtestamine Suurbritanniast Põhja-Iirimaale sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi viia kõik 
vajalikud sanitaar- ja fütosanitaarkontrollid ning muud õigusnormidele vastavuse 
kontrollid;

 7. tuletab meelde, et ELi-Ühendkuningriigi ühiskomitee peab tegema olulised otsused 
Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli rakendamise kohta enne 
üleminekuperioodi lõppu; loodab, et esmatähtsaks seatakse väljaastumislepingus 
sätestatud kuue erikomisjoni tegevus väljaastumislepingu rakendamise 
põhivaldkondades, eelkõige Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli erikomisjoni tegevus; 
väljendab heameelt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli erikomisjoni esimese kohtumise 
üle 30. aprillil 2020, mille järel Euroopa Komisjon märkis, et kohtumistele peavad 
kiiresti järgnema konkreetsed meetmed; loodab, et EL ja Ühendkuningriik suudavad 
jõuda kokkuleppele kõigis institutsioonilistes küsimustes, nagu Euroopa Komisjoni 
tehnilise büroo loomine Belfastis;

 8. tuletab meelde, et väljaastumislepinguga nähakse ette ELi ja Ühendkuningriigi 
kodanike, sealhulgas nende pereliikmete vastastikune kaitse; nõuab, et nii ELi kui ka 
Ühendkuningriigi kodanikele antaks kogu vajalik teave nende õiguste ja menetluste 
kohta, mida tuleb järgida, et jätkata elamist ja töötamist oma elukohariigis ning reisida 
sinna ja sealt tagasi; kordab, et kodanike õigused peavad jääma absoluutseks 
prioriteediks, ning nõuab väljaastumislepingus tagatud kodanike õiguste säilitamist nii 
ELi kui ka Ühendkuningriigi kodanikele ja nende perekondadele; tuletab meelde oma 
kohustust jälgida väljaastumislepingu teise osa rakendamist Euroopa Liidu 27 
liikmesriigis ning kordab, et ELi 27 liikmesriigis elavate Ühendkuningriigi kodanike 
õiguste kaitsmisel on väga oluline järjekindel ja vastutulelik lähenemisviis;

9. ootab, et Euroopa Parlamenti teavitataks täielikult ja viivitamata kõigist ühiskomitees 
peetud aruteludest ja tehtud otsustest; tuletab sellega seoses meelde kohustusi, mis 
tulenevad nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsusest (EL) 2020/135 Suurbritannia ja 
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest 
väljaastumise lepingu sõlmimise kohta2, eelkõige selle artikli 2 lõikest 3, milles on 
sätestatud, et Euroopa Parlament peab saama täielikult kasutada oma institutsioonilisi 
õigusi kõigis ühiskomitee menetlustes;

 10. rõhutab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 kohaselt on Euroopa 

2 ELT L 29, 31.1.2020, lk 1.
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Parlamendil õigus saada põhjalikku teavet ELi sõlmitud rahvusvaheliste lepingute 
rakendamise kõigi etappide kohta, mis hõlmab ka väljaastumislepingut; tuletab sellega 
seoses meelde, et Euroopa Komisjoni president andis parlamendi 16. aprilli 2019. aasta 
täiskogu istungil lubaduse, et komisjon kaasab parlamendi ühiskomitee töösse ja võtab 
tema seisukohti tõsiselt arvesse ning et otsuseid ei tehta parlamendi seisukohta täielikult 
arvesse võtmata, mis on ka kodanikuühiskonna, ekspertide ja riikide parlamentidega 
peetud paljude avalike arutelude ja dialoogide tulemus;

11. kordab, et parlament jälgib tähelepanelikult väljaastumislepingu ning ELi ja 
Ühendkuningriigi poliitilise deklaratsiooni kõigi sätete rakendamist;

Läbirääkimised ELi ja Ühendkuningriigi uue partnerluse üle – institutsioonilised sätted ja 
juhtimine

12. väljendab heameelt ELi ja Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva lepingu eelnõu 
teksti üle, mille komisjon 18. märtsil 2020. aastal avaldas (edaspidi „lepingu eelnõu 
tekst“), mis on üldjoontes kooskõlas komisjoni läbirääkimisvolituste ja Euroopa 
Parlamendi resolutsiooniga ja milles tehakse ettepanek sõlmida laiaulatuslik leping 
tiheda partnerluse kohta, üldine institutsiooniline raamistik ning jõulised, eeskirjadel 
põhinevad ja jõustatavad vaidluste lahendamise sätted, sealhulgas lepingu jätkuv 
haldamine ja järelevalve ning vaidluste lahendamise, jõustamise ja nõuete täitmise kord; 
leiab, et komisjoni soovitatud lähenemisviis selles lepingu eelnõu tekstis aitab hoida ära 
arvukate kahepoolsete lepingute sõlmimise, mis oleks keerukas ja poolik lahendus ning 
tooks vältimatult kaasa puudusi;

13. on seisukohal, et lepingu eelnõu tekstis nähakse ette töökindel, läbipaistev, sidus ja 
paindlik juhtimissüsteem, millega nähakse ette vaidluste lahendamise mehhanismid, mis 
tagavad tõhusad, kiiresti rakendatavad ja hoiatavad meetmed, mis vastavad täielikult 
kavandatava laiaulatusliku partnerluse pretsedenditule olemusele;

14. väljendab heameelt lepingu eelnõu teksti sätete üle, mille eesmärk on säilitada ELi 
õiguskorra autonoomia, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu kui ELi õiguse tõlgendamise 
lõpliku instantsi roll;

15. leiab, et kõik uusi suhteid reguleerivad kokkulepped ELi ja Ühendkuningriigi vahel 
peavad olema sidusad ning arvestama ühelt poolt lepinguosaliste geograafilist lähedust 
ja piiriülest koostööd ning teiselt poolt nende tihedat vastastikust majanduslikku seotust; 
ei pea sellega seoses lubatavaks, et nopitaks välja parimad palad erinevatest õigus- ja 
kaubandusraamistikest, mida kohaldatakse ELi ja muude kolmandate riikide vahelistes 
suhetes; tuletab lisaks meelde, et tuleb austada ühtse turu terviklikkust ning et ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevase partnerluse ulatus ja sügavus sõltub võrdsete tingimuste 
tagamisest;

 16. ei pea vastuvõetavaks olukorda, kus laiaulatuslik leping jääb sõlmimata ning selle 
asemel sõlmitakse mitu valdkondlikku lepingut, kuna selline dubleerimine soodustaks 
ebatõhusust lepingu tulevasel rakendamisel;

 17. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud dokumendi 
pealkirjaga „Tulevased suhted ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Ühendkuningriigi valitsus 
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keeldub avalikustamast oma õigusakte või isegi jagamast neid Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Ülemkoguga, mis kujutab endast tõsist läbipaistvuse puudumist; nõuab 
tungivalt, et Ühendkuningriigiga suhtlemise töörühm tagaks läbipaistvuse ja toetaks 
täielike läbirääkimisseisukohtade avaldamist, et Euroopa Parlament saaks 
partnerlusläbirääkimisi efektiivselt ja teadlikult jälgida; juhib tähelepanu sellele, et 
Ühendkuningriigi ettepanekud ei vasta väljaastumislepingust ja poliitilisest 
deklaratsioonist tulenevatele kohustustele; lükkab siiski tagasi Ühendkuningriigi 
valitsuse soovitatud killustatud lähenemisviisi, mis jätaks lepingu vaidluste lahendamise 
mehhanismist välja sellised sektorid nagu subsiidiumid, konkurentsipoliitika, kaubandus 
ja tööjõud, kaubandus ja keskkond ning maksustamine, tehes samas ettepaneku sõlmida 
eraldi lepingud konkreetsete juhtimismehhanismidega sellistes valdkondades nagu 
õiguskaitse ja kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö, tuumakoostöö, või poliitiliste 
vaidluste lahendamise mehhanismid valdkondades, mis on seotud andmevahetusega 
õiguskaitse eesmärgil ning õiguskaitseasutuste vahelise operatiivkoostööga;

18. tuletab meelde, et tulevase partnerluse saab sõlmida ainult juhul, kui Euroopa Parlament 
on täielikult kaasatud ja annab sellele oma lõpliku nõusoleku;

19. leiab, et tulevaste suhete jaoks Ühendkuningriigiga tervikuna tuleks ette näha üldine 
raamistik koos horisontaalse juhtimissüsteemiga; tuletab meelde, et Ühendkuningriik on 
endise liikmesriigina töötanud välja olulised institutsioonilised koostöö- ja 
dialoogistruktuurid ELiga, mis peaksid hõlbustama sellise horisontaalse korra 
toimimist;

20. märgib lisaks, et kooskõlas ELi tavapraktikaga vabakaubanduslepingute sõlmimisel 
nähakse lepingu eelnõu tekstis teatavates valdkondades ette erandid ja kohandatud 
vaidluste lahendamise mehhanismid, sealhulgas diplomaatilised vahendid lepingu 
eelnõu välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat käsitleva osa tõlgendamiseks ja 
kohaldamiseks, pakkudes seega piisavat paindlikkust ühtses ja sidusas üldises 
raamistikus; väljendab heameelt asjaolu üle, et kui edaspidi sõlmitakse täiendavaid 
lepinguid, moodustavad need lahutamatu osa lepinguga reguleeritavatest üldistest 
kahepoolsetest suhetest, sealhulgas institutsioonilistest sätetest, nagu on ette nähtud 
lepingu eelnõu teksti viiendas osas;

21. kiidab heaks ettepaneku luua partnerlusnõukogu, mida abistavad 15 erikomiteed, kes 
vastutavad lepinguga hõlmatud põhivaldkondade eest ning lepingu ja seda täiendavate 
lepingute rakendamise ja kohaldamise järelevalve ja hõlbustamise eest, tagades seega 
lepingu ühise pideva järelevalve ja haldamise;

 22. kutsub üles lisama tulevasse lepingusse ambitsioonikad sätted isikute liikumise kohta; 
peab tervitatavaks lepingu eelnõus ette nähtud inimõigustealaseid kohustusi, sealhulgas 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgimist; rõhutab, et need 
kohustused, sealhulgas Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustest kinnipidamine, tuleb 
ametlikult vormistada; kordab, et tulevane õigusalane ja politseikoostöö ning 
varjupaiga- ja rändepoliitika alane koostöö ELi ja Ühendkuningriigi vahel peaksid 
olema kooskõlas selliste ametlike kohustustega;

23. rõhutab vajadust lisada lepingusse selged sätted, millega toetatakse Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 sätestatud eesmärke, sealhulgas reeglitel põhinevat rahvusvahelist 
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korda, õigusriiki ja demokraatia edendamist, pöörates erilist tähelepanu liidu kui terviku 
väärtuste, põhiõiguste ja huvide kaitsele, julgeolekule, sõltumatusele ja terviklikkusele;

24. väljendab heameelt ettepaneku üle luua Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi 
parlamendi liikmete jaoks parlamentaarne partnerlusassamblee, millel oleks õigus saada 
partnerlusnõukogult teavet ja esitada talle soovitusi;

25. rõhutab parlamentidevahelise koostöö tähtsust ELi ja Ühendkuningriigi 
parlamendiliikmete vahel; tunnustab Ühendkuningriigi parlamendiliikmete positiivset 
panust ELi parlamentidevahelistel foorumitel enne Ühendkuningriigi EList 
väljaastumist; ootab parlamentaarsete suhete jätkumist Ühendkuningriigi parlamendiga;

26. on seisukohal, et ametlikud erikokkulepped, näiteks parlamentaarne 
partnerlusassamblee ja kodanikuühiskonna osalemine lepingu rakendamises 
kavandatavate riiklike nõuanderühmade ja kodanikuühiskonna foorumi kaudu, võivad 
muuta tulevase lepingu rakendamist märksa õiguspärasemaks ja läbipaistvamaks ning 
toetada partnerluse edasist arengut;

27. leiab, et oleks vaja täpsustada, kuidas toimib kodanikuühiskonna foorum ning eelkõige 
kuidas on korraldatud foorumi ja partnerlusnõukogu vaheline dialoog ja 
konsulteerimine;

28. nõuab, et lisaks parlamentaarses partnerlusassamblees osalemisele austataks Euroopa 
Parlamendi rolli ka seoses regulatiivset koostööd käsitlevate sätete rakendamisega, et ta 
saaks teostada nõuetekohast poliitilist järelevalvet ning et oleks tagatud tema õigused ja 
eesõigused kaasseadusandjana; on seisukohal, et parlamendi õigus saada teavet lepingu 
ja mis tahes seda täiendavate lepingute läbivaatamise korra ning nende rakendamise 
järelevalve kohta peaks olema vastavuses kavandatava partnerluse pretsedenditu 
olemusega.

 29. tuletab meelde, et väljaastumislepingu artiklis 184 on sätestatud, et tegutsedes heas usus 
ja austades teineteise õiguskorda, teevad Euroopa Liit ja Ühendkuningriik oma parima, 
et astuda vajalikke samme, et rääkida kiiresti läbi poliitilises deklaratsioonis osutatud 
lepingud, mis reguleerivad nende tulevasi suhteid; märgib murega, et läbirääkimiste 
praeguses etapis püsivad lepinguosaliste vahel märkimisväärsed erimeelsused, 
sealhulgas seoses läbiräägitava teksti ulatuse ja õigusliku ülesehitusega; peab sellega 
seoses kahetsusväärseks, et Ühendkuningriik ei ole valmis tegelema mitmete kriitiliste 
küsimustega; on lisaks mures COVID-19 pandeemia negatiivse mõju pärast ajakavale, 
millega kavandati läbirääkimised laiaulatusliku tulevase partnerluse üle lõpule viia enne 
üleminekuperioodi lõppu 31. detsembril 2020; hoiatab, et need tegurid suurendavad nn 
kuristikuserva stsenaariumi ohtu, mille puhul kokkuleppe puudumine laiaulatusliku 
tulevase partnerluse kohta, mis tagaks sujuva ülemineku ja kõik vajalikud 
institutsioonilised korraldused, toob lisaks COVID-19 kriisile kaasa täiendava 
majandusliku kahju; kordab sellega seoses väljaastumislepingu artiklis 132 
ühiskomiteele ette nähtud võimalust võtta vastu otsus jätkata üleminekuperioodi ka 
pärast 31. detsembrit 2020; tuletab meelde, et otsus üleminekuperioodi pikendamise 
kohta tuleb vastu võtta hiljemalt 1. juuliks 2020.
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