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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimas

1. primena savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Susitarimo dėl išstojimo iš ES 
nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimo ir stebėsenos1 ir pakartoja, kad visapusiškas 
Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimas lieka svarbiausiu prioritetu; pabrėžia, jog 
visapusiškas Susitarimo dėl išstojimo, įskaitant Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, 
įgyvendinimas yra esminė pasitikėjimo, kuris būtinas norint, kad būsimoji ES ir JK 
partnerystė būtų sėkminga, užtikrinimo prielaida ir pagrindinis elementas; šiuo požiūriu 
reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nepaisant JK vyriausybės prisiimto įsipareigojimo 
apsaugoti Didžiojo penktadienio susitarimą ir vykdyti savo pareigas, nustatytas 
Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, taip pat susijusias su piliečių teisėmis, kaip 
nustatyta Susitarime dėl išstojimo, sprendžiant iš viešų pareiškimų, stokojama politinės 
valios visapusiškai vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, apibrėžtus Susitarime dėl 
išstojimo, pvz., susijusius su prekių patikrinimais Airijos jūroje;

2. primena, kad sutarčių laikymasis yra pamatinis bet kurios teisinės tvarkos – pirmiausia 
tarptautinės teisinės tvarkos – principas; pabrėžia, kad Europos Sąjungos ir JK santykių 
stabilumas bei pasitikėjimas juos palaikant priklauso nuo to, ar abi šalys laikosi 
privalomo Susitarimo dėl išstojimo bei ES ir JK politinės deklaracijos principų, taip pat 
kad šie turi būti sąžiningai įgyvendinami, siekiant užkirsti kelią nesklandumams ir 
užtikrinti teisinį tikrumą piliečiams bei ūkio subjektams;

3. reiškia susirūpinimą dėl Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams 
programos taikymo proceso; šiuo požiūriu pažymi, kad, remiantis naujausia (2020 m. 
vasario mėn.) šios programos statistika, kurią 2020 m. kovo 19 d. paskelbė JK vidaus 
reikalų ministerija, bendras iki 2020 m. vasario 29 d. gautų paraiškų skaičius viršijo 
3,3 mln. (3 343 700) ir kad iš viso baigtų nagrinėti paraiškų skaičiaus 58 proc. atvejų 
suteiktas nuolatinio gyventojo statusas, 41 proc. atvejų – preliminarus nuolatinio 
gyventojo statusas; 

4. mano, kad atvejų, kuriais suteiktas preliminarus nuolatinio gyventojo statusas, skaičius, 
palyginti su atvejų, kuriais suteiktas nuolatinio gyventojo statusas, skaičiumi, yra 
neproporcingai didelis; primygtinai ragina JK vidaus reikalų ministeriją laikytis 
lankstaus požiūrio priimant pareiškėjų pateikiamus dokumentus, kuriais įrodoma, kad 
jie šalyje praleido reikalaujamus penkerius metus; taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad 
pareiškėjams neišduodamas joks fizinis jiems suteikto statuso įrodymas; ragina Europos 
Komisiją patikrinti, ar užtikrinamos ES piliečių, priklausančių pažeidžiamoms ir 
socialiai remtinoms grupėms, teisės, susijusios su jų statusu pagal Nuolatinio gyventojo 
statuso suteikimo ES piliečiams programą; nerimauja dėl to, kad piliečiai, kuriems 
suteiktas preliminarus nuolatinio gyventojo statusas, neturės galimybės gauti išmokų, jei 
taip pat neįrodys savo teisės gyventi šalyje; primena, kad ES ir JK būsimų santykių 
sėkmė priklauso ir nuo to, ar bus teisingai įgyvendinamos Susitarimo dėl išstojimo 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0006.
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nuostatos dėl ES piliečių teisių JK;

5. ragina šalis užtikrinti griežtą Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos įgyvendinimą; 
perspėja, kad ES ir JK jungtiniu komitetu, įsteigtu pagal Susitarimo dėl išstojimo 
164 straipsnį, negali būti naudojamasi kaip forumu siekiant iš naujo derėtis dėl šio 
protokolo ar bet kurios kitos Susitarimo dėl išstojimo dalies sąlygų;

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. kovo 30 d. įvykusį pirmąjį ES ir JK jungtinio komiteto 
posėdį, kuriame didžiausias dėmesys buvo skiriamas dabartinei Susitarimo dėl išstojimo 
– o pirmiausia Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos bei dalies dėl piliečių teisių – 
įgyvendinimo padėčiai; pabrėžia, jog po šio susitikimo Europos Komisija pažymėjo, 
kad būtina nedelsiant pristatyti išsamų tvarkaraštį ir imtis reikiamų priemonių, pvz., 
pasirengti muitinės procedūrų taikymui iš Didžiosios Britanijos į Šiaurės Airiją 
įvežamoms prekėms ir užtikrinti, kad būtų galima vykdyti visą būtiną prekių, įvežamų į 
Šiaurės Airiją iš ES nepriklausančių šalių, sanitarinę ir fitosanitarinę kontrolę bei kitą 
teisės aktais numatytą patikrą;

7. primena, kad, prieš baigiantis pereinamajam laikotarpiui, ES ir JK jungtinis komitetas 
turi priimti svarbius sprendimus dėl Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 
įgyvendinimo; tikisi, kad pirmenybė bus teikiama šešių specializuotų komitetų, 
numatytų Susitarime dėl išstojimo, darbui svarbiausiose Susitarimo dėl išstojimo 
įgyvendinimo srityse, o pirmiausia – specializuoto komiteto Protokolo dėl Airijos ir 
Šiaurės Airijos klausimais darbui; teigiamai vertina pirmąjį specializuoto komiteto 
Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos klausimais posėdį, įvykusį 2020 m. balandžio 
30 d., po kurio Europos Komisija pažymėjo, kad, aptarus padėtį, būtina nedelsiant imtis 
apčiuopiamų priemonių; tikisi, kad ES ir JK ras galimybių susitarti dėl visų institucinių 
priemonių, pvz., dėl Europos Komisijos techninio biuro sukūrimo Belfaste;

8. primena, kad Susitarime dėl išstojimo numatyta abipusė ES ir Didžiosios Britanijos 
piliečių, įskaitant jų šeimos narius, apsauga; ragina tiek ES, tiek Didžiosios Britanijos 
piliečiams teikti visą būtiną informaciją apie jų teises ir procedūras, kurias reikia atlikti 
norint toliau gyventi ir dirbti savo gyvenamojoje šalyje bei į ją atvykti ir iš jos išvykti; 
pakartoja, kad piliečių teisės liks absoliučiu prioritetu, ir ragina toliau užtikrinti 
Susitarimu dėl išstojimo garantuojamas piliečių teises tiek ES, tiek JK piliečiams bei jų 
šeimos nariams; primena savo įsipareigojimą stebėti, kaip Susitarimo dėl išstojimo 
antroji dalis įgyvendinama 27-iose ES valstybėse narėse, ir pakartoja, kad itin svarbu 
vadovautis nuosekliu ir geranorišku požiūriu į 27-iose ES valstybėse narėse gyvenančių 
JK piliečių teisių apsaugą;

9. tikisi, kad Parlamentas bus išsamiai ir iš karto informuojamas apie visas Jungtinio 
komiteto rengtas diskusijas ir priimtus sprendimus; atsižvelgdamas į tai primena 
pareigas, grindžiamas 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimu (ES) 2020/135 dėl 
Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš 
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo2, ypač jo 
2 straipsnio 3 dalimi, kurioje pažymima, kad Parlamentui per visas Jungtinio komiteto 
procedūras turi būti užtikrinamos galimybės visapusiškai naudotis savo institucinėmis 
prerogatyvomis;

2 OL L29, 2020 1 31, p. 1.
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10. pabrėžia, kad, remiantis SESV 218 straipsnio 10 dalimi, Parlamentas turi teisę būti 
išsamiai informuojamas visais ES sudaromų tarptautinių susitarimų, vienas kurių yra ir 
Susitarimo dėl išstojimo, įgyvendinimo etapais; todėl primena įsipareigojimą, kurį 
2019 m. balandžio 16 d. Parlamento plenariniame posėdyje prisiėmė Europos Komisijos 
pirmininkas, pasirūpinti, kad Komisija užtikrintų aktyvų Parlamento dalyvavimą ir kuo 
labiau atsižvelgtų į Parlamento nuomonę, susijusią su Jungtinio komiteto darbu, taip pat 
kad nė vienas sprendimas nebūtų priimamas visapusiškai neatsižvelgus į Parlamento 
poziciją, kuri yra ir daugybės vidaus ir viešų konsultacijų bei dialogo su pilietine 
visuomene, ekspertais, nacionaliniais parlamentais bei kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis rezultatas;

11. pakartoja, kad Parlamentas ir toliau atidžiai stebės, kaip įgyvendinamos visos 
Susitarimo dėl išstojimo bei ES ir JK politinės deklaracijos nuostatos;

Derybos dėl naujos ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės: institucinės nuostatos ir 
valdymas

12. teigiamai vertina Susitarimo dėl naujos partnerystės su Jungtine Karalyste teksto 
projektą, kurį Europos Komisija paskelbė 2020 m. kovo 18 d. (toliau – Susitarimo 
teksto projektas), kuris daugeliu atžvilgiu atitinka jos derybų įgaliojimus ir Europos 
Parlamento rezoliuciją bei kuriame siūlomas visapusiškas susitarimas dėl gilios ir 
glaudžios partnerystės, visa apimanti institucinė sistema ir griežtos taisyklėmis 
grindžiamos vykdomosios ginčų sprendimo nuostatos, įskaitant nuolatinį Susitarimo 
administravimą ir priežiūrą bei ginčų sprendimo, vykdymo užtikrinimo ir atitikties 
tvarką; mano, kad vadovaujantis požiūriu, kuriuo grindžiamas Komisijos pasiūlytas 
Susitarimo teksto projektas, atsisakoma nesuskaičiuojamų dvišalių susitarimų, dėl kurių 
nebūtų išvengiama problemų, susijusių su tokiai sistemai būdingu sudėtingumu ir 
neišbaigtumu;

13. mano, kad Susitarimo teksto projekte numatyta griežta, skaidri, nuosekli ir lanksti 
valdymo sistema, apimanti ginčų sprendimo mechanizmus, pagal kurią užtikrinamos 
veiksmingos, greitai pritaikomos atgrasomojo pobūdžio teisių gynimo priemonės, 
visiškai atitinkančios precedento neturintį numatomos plataus spektro partnerystės 
pobūdį;

14. teigiamai vertina Susitarimo teksto projekto nuostatas, kuriomis siekiama išsaugoti ES 
teisinės tvarkos autonomiškumą, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo – 
institucijos, kurios sprendimai ES teisės aiškinimo klausimu yra galutiniai – vaidmenį;

15. primygtinai laikosi nuomonės, kad bet koks susitarimas dėl naujų ES ir Jungtinės 
Karalystės santykių turi būti nuoseklus ir pritaikytas atsižvelgiant į abiejų šalių 
geografinį artumą ir jų tarpvalstybinį bendradarbiavimą vietoje bei į tvirtas abiejų šalių 
ekonomikos sąsajas; šiuo požiūriu atsisako pritarti tam, kad iš įvairių teisinių ir 
prekybos sistemų, kurios taikomos ES palaikant santykius su įvairiomis kitomis 
trečiosiomis šalimis, elementų būtų išsirenkama tik tai, kas patinka; taip pat primena, 
kad turi būti paisoma bendrosios rinkos vientisumo ir kad būsimosios ES ir JK 
partnerystės apimtis bei gylis priklausys nuo to, ar tinkamai bus užtikrinamos vienodos 
sąlygos;

16. neigiamai vertina tai, kad, užuot pasiekus visapusišką susitarimą, buvo nuspręsta 
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sudaryti įvairius su konkrečiais sektoriais susijusius susitarimus, nes dėl jų gausos kils 
veiksmingumo problemų ateityje įgyvendinant Susitarimą;

17. atkreipia dėmesį į 2020 m. vasario 27 d. Jungtinės Karalystės vyriausybės paskelbtą 
dokumentą „Būsimi santykiai su Europos Sąjunga. Jungtinės Karalystės požiūris į 
derybas“ (angl. The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to 
Negotiations); nepaprastai apgailestauja, kad JK vyriausybė atsisako paviešinti savo 
teisinius dokumentus ar netgi jais pasidalinti su Europos Parlamentu ir Europos Vadovų 
Taryba: tai rimtos skaidrumo stokos ženklas; ragina Santykių su JK darbo grupę 
užtikrinti skaidrumą ir raginti paskelbti išsamias derybines pozicijas, kad Europos 
Parlamentui būtų sudaryta galimybė veiksmingai stebėti derybas dėl partnerystės 
remiantis atitinkama informacija; pažymi, kad JK pasiūlymai neatitinka jos 
įsipareigojimų, prisiimtų pagal Susitarimą dėl išstojimo ir politinę deklaraciją; tačiau 
nepritaria JK vyriausybės pasiūlytai strategijai imtis pavienių veiksmų, pagal kurią 
subsidijų, konkurencijos politikos, prekybos ir darbo, prekybos ir aplinkos bei 
apmokestinimo sektoriams nebūtų taikomas Susitarime numatytas ginčų sprendimo 
mechanizmas, sykiu pasiūlant atskirus susitarimus, kurie apimtų specialius valdymo 
mechanizmus tokiose srityse, kaip teisėsauga, teisminis bendradarbiavimas 
baudžiamosiose bylose ir bendradarbiavimas branduolinės energijos klausimais, arba 
politinių ginčų sprendimo mechanizmus srityse, susijusiose su keitimusi duomenimis 
teisėsaugos tikslais ir su teisėsaugos institucijų operatyviniu bendradarbiavimu;

18. primena, kad susitarimas dėl būsimosios partnerystės gali būti pasiektas tik visapusiškai 
dalyvaujant Europos Parlamentui ir gavus galutinį jo pritarimą;

19. primygtinai ragina numatyti visa apimantį pagrindą, įskaitant horizontalaus valdymo 
sistemą, kuriuo remiantis ateityje būtų palaikomi santykiai su visa JK; primena, kad JK, 
kaip buvusi valstybė narė, yra sukūrusi svarbias institucinio bendradarbiavimo ir 
dialogo su ES struktūras, kuriomis naudojantis taikyti šiuos horizontaliuosius 
susitarimus turėtų būti lengviau;

20. be to, pažymi, kad, laikantis standartinės ES praktikos sudarant laisvosios prekybos 
susitarimus (LPS), Susitarimo teksto projekte yra numatytos išimtys ir specialiai 
pritaikyti ginčų sprendimo mechanizmai tam tikrose srityse, įskaitant diplomatines 
priemones Susitarimo teksto projekto daliai, kuri skirta užsienio politikos, saugumo ir 
gynybos klausimams, aiškinti ir taikyti, taip numatant pakankamą lankstumą bendru 
nuosekliu visa apimančiu pagrindu; teigiamai vertina tai, kad visi papildomi susitarimai, 
kurie gali būti sudaryti vėlesniu etapu, taps neatskiriama bendrų dvišalių santykių 
dalimi, reglamentuojama Susitarimu, įskaitant jo institucines nuostatas, numatytas 
Susitarimo teksto projekto penktojoje dalyje;

21. teigiamai vertina pasiūlymą įsteigti partnerystės tarybą, kuriai talkintų 15 specializuotų 
komitetų, atsakingų už svarbiausias į Susitarimą įtrauktas sritis, ir kuri prižiūrėtų ir 
skatintų Susitarimo ir visų jį papildančių susitarimų įgyvendinimą ir taikymą bei taip 
užtikrintų nuolatinę bendrą Susitarimo priežiūrą ir valdymą;

22. ragina į būsimąjį Susitarimą įtraukti plataus užmojo nuostatas dėl asmenų judėjimo; 
teigiamai vertina į Susitarimo projektą įtrauktus įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, 
įskaitant Europos žmogaus teisių konvencijos laikymąsi; pabrėžia, kad šie 
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įsipareigojimai, įskaitant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą, turi 
būti įtvirtinti formaliai; pakartoja, kad būsimasis ES ir JK teisminis ir policijos 
bendradarbiavimas bei bendradarbiavimas prieglobsčio ir migracijos politikos srityse 
turėtų atitikti šiuos formaliai įtvirtintus įsipareigojimus;

23. pabrėžia, kad būtina įtraukti aiškias nuostatas dėl tikslų, apibrėžtų ES sutarties 
21 straipsnyje – įskaitant taisyklėmis pagrįsta tarptautinę tvarką, teisinę valstybę ir 
demokratijos skatinimą – siekio, ypatingą dėmesį skiriant visos Sąjungos vertybių, 
pagrindinių teisių ir interesų, saugumo, nepriklausomybės bei vientisumo apsaugai;

24. teigiamai vertina pasiūlymą sukurti parlamentinės partnerystės asamblėją, skirtą 
Europos Parlamento ir Jungtinės Karalystės parlamento nariams, kuri turėtų teisę gauti 
partnerystės tarybos informaciją ir teikti jai rekomendacijas;

25. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbus tarpparlamentinis ES ir JK parlamentų narių 
bendradarbiavimas; pripažįsta teigiamą JK parlamentarų indėlį į ES tarpparlamentinių 
forumų veiklą iki JK išstojant iš ES; nekantrauja tęsti veiklą parlamentinių santykių su 
Jungtinės Karalystės parlamentu srityje;

26. mano, kad sudarant oficialius susitarimus, pvz., dėl parlamentinės partnerystės 
asamblėjos ir pilietinės visuomenės dalyvavimo Susitarimo įgyvendinimo veikloje, 
įtraukiant pasiūlytas vietos patarėjų grupes ir pilietinės visuomenės forumą, gali būti iš 
esmės prisidėta prie būsimojo Susitarimo įgyvendinimo teisėtumo ir skaidrumo bei 
partnerystės plėtojimo ateityje;

27. mano, kad turėtų būti pateikiama aiškesnė informacija apie pilietinės visuomenės 
forumo veiklą, pirmiausia apie tai, kaip bus organizuojamas forumo ir partnerystės 
tarybos dialogas bei konsultacijos;

28. reikalauja, kad, neskaitant vaidmens, susijusio su parlamentinės partnerystės asamblėjos 
veikla, būtų gerbiamas Parlamento vaidmuo, atliekamas įgyvendinant nuostatas dėl 
bendradarbiavimo reglamentavimo klausimais, siekiant užtikrinti jam galimybę vykdyti 
deramą politinę kontrolę ir garantuoti jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, teises ir 
prerogatyvas; mano, kad Parlamento teisės būti informuojamam apie Susitarimo ir visų 
jį papildančių susitarimų peržiūros tvarką bei jų įgyvendinimo stebėseną turėtų 
proporcingai atitikti beprecedentį numatomos partnerystės pobūdį;

29. primena, jog Susitarimo dėl išstojimo 184 straipsnyje pažymima, kad Sąjunga ir 
Jungtinė Karalystė, gera valia ir visapusiškai gerbdamos savo atitinkamą teisinę tvarką, 
turi dėti visas pastangas, kad būtų imtasi reikiamų veiksmų siekiant operatyviai baigti 
derybas dėl susitarimų, kuriais būtų reglamentuojami jų santykiai ateityje; su nerimu 
pažymi, kad šiuo derybų etapu tarp šalių tebesama esminių nesutarimų – taip pat ir 
teksto, dėl kurio bus deramasi, apimties bei teisinės struktūros klausimais; šiuo požiūriu 
apgailestauja, kad JK nėra pasiryžusi imtis spręsti daugybės kritinės svarbos klausimų; 
taip pat nerimauja dėl neigiamo COVID-19 pandemijos poveikio tvarkaraščiui, kuriuo 
remiantis derybas dėl visapusiškos būsimos partnerystės buvo planuojama baigti iki 
pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d.; perspėja, jog dėl šių veiksnių 
didėja staigaus lūžio scenarijaus rizika, o tai reiškia, kad, nesusitarus dėl visapusiškos 
būsimos partnerystės ir neužtikrinus sklandžių permainų bei nesudarius visų reikiamų 
institucinių susitarimų, COVID-19 sukeltą krizę dar labiau pagilins papildoma žala, 
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kurią patirs ekonomika; atsižvelgdamas į tai dar kartą atkreipia dėmesį į Susitarimo dėl 
išstojimo 132 straipsnyje numatytą galimybę Jungtiniam komitetui priimti sprendimą, 
kuriuo pereinamasis laikotarpis būtų pratęstas po 2020 m. gruodžio 31 d.; primena, kad 
šis sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo turi būti priimtas iki 2020 m. 
liepos 1 d.
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