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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják 
bele az alábbi módosításokat:

A kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról

1. emlékeztet a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt, a polgárok jogaira 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról és nyomon követéséről szóló, 2020. január 15-
i állásfoglalására1, amely ismételten hangsúlyozza, hogy a kilépésről rendelkező 
megállapodás teljes körű végrehajtása továbbra is elsődleges fontosságú; hangsúlyozza, 
hogy a kilépésről rendelkező megállapodás teljes körű végrehajtása, beleértve az 
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvet, az EU és a Egyesült Királyság 
közötti jövőbeli együttműködéshez szükséges bizalom biztosításának alapvető 
előfeltétele és alapeleme; e tekintetben aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bár az 
Egyesült Királyság kormánya elkötelezte magát a nagypénteki megállapodás védelme 
és az Írországról/Észak-Írországról, valamint a kilépésről rendelkező megállapodás 
szerinti állampolgári jogokról szóló jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítése mellett, a nyilvános nyilatkozatok arra utalnak, hogy hiányzik a politikai 
akarat a kilépésről rendelkező megállapodás szerinti jogi kötelezettségvállalásainak 
maradéktalan teljesítésére, például az ír-tengeri áruk ellenőrzésére vonatkozóan;

 2. emlékeztet arra, hogy a szerződések tiszteletben tartása minden jogrend és különösen a 
nemzetközi jogrend alapelvét képezi; hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és az 
Egyesült Királyság közötti kapcsolatok stabilitása és az e kapcsolatokba vetett bizalom 
attól függ, hogy mindkét fél tiszteletben tartja-e a kilépésről rendelkező megállapodás, 
valamint az EU és az Egyesült Királyság közös politikai nyilatkozatának kötelező 
elveit, és hogy azt jóhiszeműen kell végrehajtani a fennakadások elkerülése, valamint a 
polgárok és gazdasági szereplők jogi stabilitásának biztosítása érdekében;

3. aggályosnak tartja az uniós polgárok letelepedési rendszere alkalmazásának folyamatát; 
e tekintetben megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság belügyminisztériuma által 2020. 
március 19-én az uniós polgárok letelepedési rendszeréről közzétett, 2020 februárjára 
vonatkozó legutóbbi statisztikái szerint a 2020. február 29-ig beérkezett kérelmek teljes 
száma meghaladta a 3,3 milliót (3 343 700), és hogy a kérelmezők a lezárt kérelmek 
teljes számának 58%-a esetében adtak letelepedett jogállást, 41%-a esetében pedig 
„előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást; 

4. úgy véli, hogy aránytalanul magas az „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” 
jogállást kapott kérelmezők száma a letelepedett jogállást kapott kérelmezők számához 
képest; sürgeti az Egyesült Királyság Belügyminisztériumát, hogy tanúsítson 
rugalmasságot a kérelmezők által arra vonatkozóan benyújtott bizonyítékok elfogadását 
illetően, hogy az előírt öt éven át az országban tartózkodtak; aggodalmát fejezi ki 
továbbá amiatt, hogy a kérelmezők nem kapnak semmilyen fizikai bizonyítékot a 
számukra megítélt státuszra vonatkozóan; felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
ellenőrizze, hogy a sérülékeny és hátrányos helyzetű uniós állampolgárok jogait 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0006.
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tiszteletben tartották-e a letelepedési rendszer szerinti jogállásuk tekintetében; 
aggályosnak tartja, hogy az előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező jogállású 
állampolgárok nem jogosultak szociális juttatásokra, kivéve, ha emellett az 
életvitelszerű tartózkodáshoz való jogukat is bizonyítják; emlékeztet, hogy az EU és az 
Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolat sikere a kilépésről rendelkező 
megállapodásba foglalt, az európai állampolgárok jogaira vonatkozó rendelkezések 
helyes végrehajtásától is függ;

5. felhívja a feleket, hogy biztosítsák az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 
szigorú végrehajtását; figyelmeztet arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 
164. cikke alapján létrehozott EU–Egyesült Királyság vegyes bizottság nem szolgálhat 
fórumként az említett jegyzőkönyvben vagy a kilépésről rendelkező megállapodás 
bármely más részében foglalt feltételek újratárgyalására;

6. tudomásul veszi az EU–Egyesült Királyság vegyes bizottság 2020. március 30-i első 
ülését, amely a kilépésről rendelkező megállapodás, és különösen az Írországról/Észak-
Írországról szóló jegyzőkönyv, valamint a polgárok jogairól szóló rész végrehajtásának 
helyzetével foglalkozott; hangsúlyozza, hogy e találkozót követően az Európai 
Bizottság kijelentette, hogy „sürgős szükség van egy részletes ütemterv benyújtására és 
a szükséges intézkedések megtételére, például a Nagy-Britanniából Észak-Írországba 
érkező árukra vonatkozó vámeljárások bevezetésének előkészítésére, valamint annak 
biztosítására, hogy az Észak-Írországba az EU-n kívülről érkező áruk tekintetében 
valamennyi szükséges egészségügyi és növény-egészségügyi, valamint egyéb 
szabályozási ellenőrzést el lehessen végezni”;

 7. emlékeztet arra, hogy az EU–Egyesült Királyság vegyes bizottságnak az átmeneti 
időszak vége előtt fontos döntéseket kell hoznia az Írországról/Észak-Írországról szóló 
jegyzőkönyv végrehajtásáról; reméli, hogy elsőbbséget fog élvezni a kilépésről 
rendelkező megállapodásban előírt hat szakbizottság munkája a kilépésről rendelkező 
megállapodás végrehajtásának kulcsfontosságú területein, különösen az 
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvvel foglalkozó szakbizottság esetében; 
üdvözli az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvvel foglalkozó szakbizottság 
2020. április 30-án megtartott első találkozóját, amelyet követően az Európai Bizottság 
megjegyezte, hogy a tárgyalásokat „sürgősen kézzel fogható intézkedéseknek kell 
követniük”; reméli, hogy megállapodás születik az EU és az Egyesült Királyság között 
valamennyi intézményi megállapodásról, például az Európai Bizottság belfasti technikai 
irodájának létrehozásáról;

 8. Emlékeztet arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás kölcsönös védelmet 
biztosít az uniós és brit állampolgárok, köztük családtagjaik számára; felhívja a feleket 
annak biztosítására, hogy az uniós és brit állampolgárok egyaránt megkapják az összes 
szükséges információt a jogaikra és azon követendő eljárásokra vonatkozóan, amelyek 
lehetővé teszik, hogy továbbra is a lakóhely szerinti országukban tartózkodjanak, 
dolgozzanak, valamint ki- és beutazzanak; ismételten hangsúlyozza, hogy az 
állampolgárok jogai továbbra is abszolút prioritást képeznek, és kéri a kilépésről 
rendelkező megállapodásban garantált állampolgári jogok folyamatosságának 
biztosítását mind az EU, mint az Egyesült Királyság állampolgárai és családtagjaik 
számára; emlékeztet arra, hogy kötelezettséget vállalt a kilépésről rendelkező 
megállapodás második részének EU-27 általi végrehajtásának figyelemmel kísérésére, 
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és megismétli, hogy alapvetően fontos az EU-27 területén élő egyesült királysági 
állampolgárok jogainak védelmében gyakorolt következetes és nagyvonalú 
megközelítés;

9. elvárja, hogy a Parlamentet teljes körűen és haladéktalanul tájékoztassák a vegyes 
bizottság által folytatott valamennyi megbeszélésről és meghozott határozatról; e 
tekintetben emlékeztet a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az 
Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 
megállapodás megkötéséről szóló, 2020. január 30-i (EU) 2020/135 tanácsi 
határozatból2 és különösen annak 2. cikke (3) bekezdéséből eredő kötelezettségekre, 
amely előírja, hogy a Parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy teljes mértékben 
gyakorolja intézményi előjogait a vegyes bizottsági eljárás során;

 10. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése szerint a Parlamentnek 
jogában áll átfogó információt kapni az EU által kötött nemzetközi megállapodások 
végrehajtásának összes fázisára vonatkozóan, amelybe beletartozik a kilépésről 
rendelkező megállapodás is; emlékeztet arra, hogy a Bizottság elnöke az Európai 
Parlament 2019. április 16-i plenáris ülése előtt kötelezettséget vállalt annak 
biztosítására, hogy a Bizottság szorosan bevonja az Európai Parlamentet, és a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Parlament álláspontját a vegyes bizottság 
munkája során, valamint, hogy a brexit kapcsán nem lehet semmilyen döntést hozni az 
Európai Parlament álláspontjának teljes körű figyelembevétele nélkül, amely a civil 
társadalommal, szakértőkkel, a nemzeti parlamentekkel és egyéb érintettekkel folytatott 
számos belső és nyilvános konzultáció és párbeszéd eredménye;

11. ismételten hangsúlyozza, hogy a Parlament továbbra is éberen figyeli a kilépésről 
rendelkező megállapodás, valamint az EU és Egyesült Királyság közös politikai 
nyilatkozatába foglalt valamennyi rendelkezés végrehajtását;

Az EU és az Egyesült Királyság közötti új partnerségre irányuló tárgyalásokról – 
intézményi rendelkezések és irányítás

12. üdvözli az Egyesült Királysággal kötendő új partnerségről szóló, az Európai Bizottság 
által 2020. március 18-án közzétett megállapodás szövegtervezetét (a továbbiakban: a 
megállapodás szövegtervezete), amely általános összhangban áll a tárgyalási 
megbízatásával és az Európai Parlament állásfoglalásával, és amely átfogó 
megállapodásra tesz javaslatot egy mély és szoros partnerségről, egy átfogó intézményi 
keretről és szilárd, szabályokon alapuló és érvényesíthető vitarendezési 
rendelkezésekről, beleértve a megállapodás folyamatos irányítását és felügyeletét, 
valamint a vitarendezésre, a végrehajtásra és a megfelelésre vonatkozó rendelkezéseket; 
úgy véli, hogy a megállapodás szövegtervezetének az Európai Bizottság által javasolt 
megközelítése elhárítja a kétoldalú megállapodások elterjedésének lehetőségét, ami 
elkerülhetetlenül hiányosságokhoz vezetne egy ilyen rendszer természetéből következő 
összetettség és hiányosságok miatt;

13. úgy véli, hogy a megállapodás szövegtervezete szilárd, koherens és rugalmas irányítási 

2 HL L 29., 2020.1.31., 1. o.
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rendszert irányoz elő, amely hatékony, gyorsan alkalmazható és visszatartó erejű 
vitarendezési mechanizmusokat biztosít, amelyek teljes mértékben arányban állnak a 
tervezett széles körű partnerség példa nélküli jellegével;

14. üdvözli a megállapodás szövegtervezetének azon rendelkezéseit, amelyek célja az uniós 
jogrend autonómiájának megőrzése, beleértve az Európai Unió Bíróságának mint az 
uniós jog értelmezése végső szervének szerepét;

15. kitart amellett, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti új kapcsolatokról szóló 
megállapodásnak koherensnek kell lennie, és igazodnia kell egyrészt a két fél földrajzi 
közelségéhez és a határokon átnyúló helyi együttműködéshez, másrészt a két fél 
gazdaságainak nagyfokú összefonódásához; e tekintetben elutasítja az EU és különböző 
más harmadik országok közötti kapcsolatok terén érvényes különböző jogi és 
kereskedelmi keretek különböző elemei közötti „szemezgetést”; emlékeztet továbbá 
arra, hogy tiszteletben kell tartani az egységes piac integritását, továbbá arra, hogy az 
EU és az Egyesült Királyság jövőbeli együttműködésének hatóköre és mélysége az 
egyenlő feltételek biztosításától függ;

 16. elutasítja azt a felvetést, hogy ágazati megállapodások sorához kell folyamodni egy 
átfogó megállapodás helyett, mivel az ilyen megkettőződés hiányosságokhoz vezetne a 
megállapodás jövőbeli végrehajtásának során;

 17. tudomásul veszi az Egyesült Királyság kormánya által 2020. február 27-én közzétett, 
„Az EU-val fenntartott jövőbeli kapcsolatok – Az Egyesült Királyság tárgyalási 
megközelítése” című dokumentumot; mélységesen sajnálja, hogy az Egyesült Királyság 
kormánya nem hajlandó nyilvánossá tenni, vagy legalább megosztani jogi 
dokumentumait az Európai Parlamenttel és az Európai Tanáccsal, ami az átláthatóság 
súlyos hiányát jelenti; arra sürgeti az Egyesült Királysággal való kapcsolatokkal 
foglalkozó munkacsoportot, hogy biztosítsa az átláthatóságot, és ösztönözze a tárgyalási 
pozíciók teljes körű nyilvánossá tételét, biztosítva, hogy a Parlament hatékonyan és 
tájékozottan követhesse az együttműködési tárgyalásokat; kiemeli, hogy az Egyesült 
Királyság javaslatai nem teljesítik a kilépésről rendelkező megállapodásban és a 
politikai nyilatkozatban vállalt kötelezettségeit; elutasítja azonban az Egyesült 
Királyság kormánya által javasolt elaprózott megközelítést, amely az olyan ágazatoknak 
a megállapodás vitarendezési mechanizmusából való kizárásán alapul, mint a 
támogatások, a versenypolitika, a kereskedelem munkavállalási vonatkozásai, a 
kereskedelem környezetvédelmi vonatkozásai, miközben külön megállapodásokat 
javasol konkrét irányítási mechanizmusokkal olyan területeken, mint a bűnüldözés és a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, a nukleáris együttműködés 
vagy a politikai vitarendezési mechanizmusok a bűnüldözési célú adatcseréhez 
kapcsolódó területeken, valamint a bűnüldöző hatóságok közötti operatív 
együttműködés;

18. emlékeztet arra, hogy a jövőbeli együttműködés csak az Európai Parlament teljes körű 
bevonásával és végleges hozzájárulásával valósulhat meg;

19. kitart amellett, hogy horizontális irányítási rendszerrel rendelkező átfogó keretet kell 
előirányozni az Egyesült Királyság egészével való jövőbeli kapcsolat tekintetében; 
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emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyság korábbi tagállamként fontos intézményi 
együttműködési és a párbeszédet közvetítő struktúrákat alakított ki az EU-val, 
amelyeknek elő kell segíteniük az ilyen horizontális megállapodások megvalósítását;

20. megjegyzi továbbá, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodások megkötésére 
vonatkozó általános gyakorlatával összhangban a megállapodás szövegtervezete 
bizonyos területeken kivételeket és testre szabott vitarendezési mechanizmusokat ír elő, 
beleértve a megállapodás szövegtervezetében a külpolitika, biztonság és védelem 
területéhez tartozó rész értelmezésére és alkalmazására szolgáló diplomáciai 
eszközöket, így elegendő rugalmasságot biztosít egy egységes és koherens átfogó 
kereten belül; üdvözli, hogy a későbbiekben esetlegesen megkötendő kiegészítő 
megállapodások szerves részként illeszkednek majd a megállapodás által szabályozott 
átfogó kétoldalú kapcsolatba, beleértve a megállapodás szövegtervezetének ötödik 
részében előírt intézményi rendelkezéseket is;

21. üdvözli a Partnerségi Tanács létrehozására irányuló javaslatot, amelynek munkáját a 
megállapodás hatálya alá tartozó fő területekért felelős 15 szakbizottság segítené, és 
amelynek feladata a megállapodás és bármely kiegészítő megállapodás végrehajtásának 
és alkalmazásának felügyelete és megkönnyítése lenne, ezáltal biztosítva a 
megállapodás közös és folyamatos felügyeletét és irányítását;

 22. javasolja a polgárok szabad mozgására vonatkozó nagyvonalú rendelkezések 
belefoglalását a jövőbeli megállapodásba; üdvözli a megállapodás tervezetében vállalt 
emberi jogi kötelezettségvállalásokat, beleértve az emberi jogok európai 
egyezményének tiszteletben tartását; hangsúlyozza ezen elkötelezettségek hivatalos 
elfogadásának szükségességét, beleértve az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek 
tiszteletben tartását; ismételten hangsúlyozza, hogy az Unió és Egyesült Királyság 
közötti jövőbeli igazságügyi és rendőrségi együttműködésnek, valamint a menekült- és 
migrációpolitikai együttműködésnek összhangban kell lennie ezen hivatalosan 
elfogadott kötelezettségvállalásokkal;

23. hangsúlyozza, hogy olyan egyértelmű rendelkezéseket kell beilleszteni, amelyek 
tiszteletben tartják az EUSZ 21. cikke szerinti célkitűzéseket, beleértve a szabályokon 
alapuló nemzetközi rendet, a jogállamiságot és a demokrácia előmozdítását, különös 
figyelmet fordítva az egész Unió értékeinek, alapvető jogainak és érdekeinek, 
biztonságának, függetlenségének és integritásának védelmére;

24. üdvözli az európai parlamenti képviselők és az Egyesült Királyság parlamentjének 
képviselői együttműködésével létrehozandó Parlamenti Partnerségi Közgyűlésre 
irányuló javaslatot, amely jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a Partnerségi 
Tanácstól és ajánlásokat nyújtson be számára;

25. kiemeli az EU és Egyesült Királyság parlamenti képviselői közötti interparlamentáris 
együttműködés fontosságát; elismeri az Egyesült Királyság képviselőinek pozitív 
hozzájárulását az EU interparlamentáris fórumaihoz az Egyesült Királyság EU-ból való 
kilépését megelőző időszakban; reményét fejezi ki, hogy a parlamentáris kapcsolatok 
folytatódnak az Egyesült Királyság Parlamentjével;

26. úgy véli, hogy az olyan formális mechanizmusok, mint a Parlamenti Partnerségi 
Közgyűlés és a civil társadalom részvétele a megállapodás végrehajtásában a javasolt 
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hazai tanácsadó csoportok és a civil társadalmi fórum révén jelentősen hozzájárulhatnak 
a jövőbeli megállapodás végrehajtásának legitimitásához és átláthatóságához, valamint 
a partnerség jövőbeli fejlődéséhez;

27. úgy véli, hogy egyértelműbb részleteket kell kidolgozni a civil társadalmi fórum 
működéséről, különösen a fórum és a Partnerségi Tanács közötti párbeszéd és 
konzultáció megszervezésének módjáról;

28. kéri, hogy a Parlamenti Partnerségi Közgyűlés keretében betöltött szerepen túl tartsák 
tiszteletben a Parlament szerepét a szabályozási együttműködésre vonatkozó 
rendelkezések végrehajtása során annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő politikai 
felügyeletet gyakorolhasson, és társjogalkotói jogai és előjogai biztosítva legyenek; úgy 
véli, hogy a Parlament azon jogának, hogy tájékoztatást kapjon a megállapodás és az 
esetleges kiegészítő megállapodások felülvizsgálatáról, valamint azok végrehajtásának 
nyomon követéséről, arányban kell állnia a tervezett partnerség példa nélküli jellegével.

 29. emlékeztet arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 184. cikke kimondja, hogy 
az Unió és az Egyesült Királyság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy 
jóhiszeműen és saját jogrendje teljes körű tiszteletben tartása mellett megtegye a 
szükséges lépéseket a jövőbeli kapcsolataikat szabályozó megállapodások gyors elérése 
érdekében; aggodalommal állapítja meg, hogy a felek közötti lényeges eltérések a 
tárgyalások ezen fázisában is fennállnak, beleértve a tárgyalandó szöveg hatókörét és 
jogi felépítését; ebben a tekintetben sajnálatát fejezi ki, hogy az Egyesült Királyság nem 
hajlandó a kritikus kérdések széles körében tárgyalni; aggodalmát fejezi ki továbbá 
amiatt, hogy a COVID19-világjárvány negatív hatást gyakorol az átfogó jövőbeli 
partnerségről szóló tárgyalások lezárásának tervezett menetrendjére az átmeneti időszak 
vége, azaz 2020. december 31. előtt; figyelmeztet arra, hogy ezek a tényezők növelik a 
megállapodás nélküli forgatókönyv kockázatát, amelyben a zökkenőmentes átmenetet 
és a szükséges intézményi megállapodásokat biztosító átfogó jövőbeli partnerségről 
szóló megállapodás hiánya a COVID-19 válságon túl további gazdasági károkat fog 
okozni; ezzel összefüggésben megismétli a kilépésről rendelkező megállapodás 132. 
cikkében foglalt azon lehetőséget, hogy a vegyes bizottság határozatot fogadjon el az 
átmeneti időszak 2020. december 31-ét követő meghosszabbításáról; emlékeztet arra, 
hogy az átmeneti időszak meghosszabbítására vonatkozó döntést 2020. július 1-ig meg 
kell hozni.
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