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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Ārlietu komiteju un 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tās pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

Par Izstāšanās līguma īstenošanu

1. atgādina par savu 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Izstāšanās līgumā iekļauto 
noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošanu un uzraudzību1 , atkārtoti norādot, ka pilnīga 
Izstāšanās līguma īstenošana joprojām ir svarīgākā prioritāte; uzsver, ka Izstāšanās 
līguma, tostarp Protokola par Īriju/Ziemeļīriju, pilnīga īstenošana ir būtisks 
priekšnoteikums un pamatelements, lai nodrošinātu uzticēšanos, kas nepieciešama 
veiksmīgai turpmākai partnerībai starp ES un Apvienoto Karalisti; šajā sakarībā pauž 
bažas, ka, neraugoties uz AK valdības pausto apņemšanos aizsargāt Lielās piektdienas 
vienošanos un pildīt savas saistības saskaņā ar Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju un par 
pilsoņu tiesībām saskaņā ar Izstāšanās līgumu, publiskie paziņojumi vedina domāt par 
politiskās gribas trūkumu pilnībā izpildīt savas juridiskās saistības saskaņā ar Izstāšanās 
līgumu, piemēram, attiecībā uz preču pārbaudēm Īrijas jūrā;

 2. atgādina, ka līgumu ievērošana ir jebkuras tiesību sistēmas un jo īpaši starptautiskās 
tiesību sistēmas pamatprincips; uzsver, ka stabilitāte un uzticēšanās attiecībās starp 
Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti ir atkarīga no tā, lai abas puses ievērotu 
saistošā Izstāšanās līguma un ES un AK Politiskās deklarācijas principus, un ka tie ir 
jāīsteno godprātīgi, lai novērstu traucējumus un nodrošinātu pilsoņiem un ekonomikas 
dalībniekiem juridisko noteiktību;

3. pauž bažas par Eiropas Savienības pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmas 
piemērošanas procesu; šajā sakarībā norāda, ka saskaņā ar jaunāko ES pilsoņu 
uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmas statistiku par 2020. gada februāri, ko 
2020. gada 19. martā publicēja Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija, kopējais līdz 
2020. gada 29. februārim saņemto pieteikumu skaits pārsniedza 3,3 miljonus 
(3 343 700) un ka no kopējā līdz galam izskatīto pieteikumu skaita 58 % tika piešķirts 
nostiprināts statuss un 41 % tika piešķirts nenostiprināts statuss; 

4. uzskata, ka lietu skaits, kurās tiek piešķirts nenostiprināts statuss, ir nesamērīgi liels 
salīdzinājumā ar lietu skaitu, kurās tiek piešķirts nostiprināts statuss; mudina 
Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministriju būt elastīgai, pieņemot pieteikuma iesniedzēju 
iesniegtos pierādījumus par to, ka viņi valstī ir uzturējušies prasītos piecus gadus; pauž 
bažas arī par to, ka pieteikuma iesniedzējiem netiek izsniegts nekāds fizisks 
apliecinājums par viņiem piešķirto statusu; aicina Eiropas Komisiju pārbaudīt, vai 
attiecībā uz uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmu ir ievērotas to ES pilsoņu 
tiesības, kuri ir no neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā esošām grupām; pauž bažas 
par to, ka pilsoņiem ar nenostiprinātu statusu nav pieejami pabalsti, ja vien viņi 
nepierāda arī savas uzturēšanās tiesības; atgādina, ka ES un Apvienotās Karalistes 
turpmāko attiecību panākumi ir atkarīgi arī no Izstāšanās līguma noteikumu pareizas 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0006.
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īstenošanas attiecībā uz Eiropas pilsoņu tiesībām Apvienotajā Karalistē;

5. aicina puses nodrošināt Protokola par Īriju/Ziemeļīriju stingru īstenošanu; brīdina, ka 
ES un Apvienotās Karalistes Apvienoto komiteju, kas izveidota saskaņā ar Izstāšanās 
līguma 164. pantu, nevar izmantot kā forumu minētā Protokola vai jebkuras citas 
Izstāšanās līguma daļas noteikumu pārskatīšanai;

6. ņem vērā ES un Apvienotās Karalistes Apvienotās komitejas pirmo sanāksmi 2020. 
gada 30. martā, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta tam, kā tiek īstenots Izstāšanās 
līgums un jo īpaši Protokols par Īriju/Ziemeļīriju un daļa, kas attiecas uz pilsoņu 
tiesībām; uzsver, ka pēc šīs sanāksmes Eiropas Komisija paziņoja, ka ir “steidzami 
jāiesniedz detalizēts grafiks un jāveic nepieciešamie pasākumi, piemēram, jāsagatavojas 
muitas procedūru ieviešanai attiecībā uz precēm, ko ieved Ziemeļīrijā no Lielbritānijas, 
un jānodrošina, ka var veikt visas nepieciešamās sanitārās un fitosanitārās kontroles, kā 
arī citas reglamentējošas pārbaudes attiecībā uz precēm, ko ieved Ziemeļīrijā no valstīm 
ārpus ES”;

 7. atgādina, ka ES un Apvienotās Karalistes Apvienotajai komitejai ir jāpieņem svarīgi 
lēmumi par Protokola par Īriju/Ziemeļīriju īstenošanu pirms pārejas perioda beigām; 
pauž cerību, ka par prioritāti tiks noteikts Izstāšanās līgumā paredzēto sešu specializēto 
komiteju un jo īpaši specializētās Protokola par Īriju/Ziemeļīriju īstenošanas komitejas 
darbs attiecībā uz Izstāšanās līguma īstenošanas galvenajām jomām; atzinīgi vērtē 
specializētās Protokola par Īriju/Ziemeļīriju īstenošanas komitejas  pirmo sanāksmi 
2020. gada 30. aprīlī, pēc kuras Eiropas Komisija norādīja, ka pēc informācijas 
apmaiņas “steidzami jāveic konkrēti pasākumi”; pauž cerību, ka starp ES un AK tiks 
panākta vienošanās par visiem institucionālajiem pasākumiem, piemēram, Eiropas 
Komisijas tehniskā biroja izveidi Belfāstā;

 8. atgādina, ka Izstāšanās līgums paredz savstarpēju aizsardzību ES un Lielbritānijas 
pilsoņiem, ieskaitot viņu ģimenes locekļus; prasa, lai Eiropas Savienības pilsoņiem un 
Apvienotās Karalistes pilsoņiem tiktu sniegta visa nepieciešamā informācija par viņu 
tiesībām un procedūrām, kas jāievēro, lai viņi varētu turpināt dzīvot un strādāt savā 
dzīvesvietas valstī un tajā iebraukt un izbraukt no tās; atgādina, ka pilsoņu tiesībām 
joprojām būs absolūta prioritāte, un prasa, lai turpinātos pilsoņu tiesības, kas saskaņā ar 
Izstāšanās līgumu garantētas gan Eiropas Savienības, gan Apvienotās Karalistes 
pilsoņiem un viņu ģimenēm; atgādina par savu apņemšanos uzraudzīt Izstāšanās līguma 
otrās daļas īstenošanu ES 27 dalībvalstīs un atkārtoti uzsver, ka būtiska ir konsekventa 
un dāsna pieeja to Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesību aizsardzībā, kuri dzīvo ES 27 
dalībvalstīs;

9. sagaida, ka Parlaments tiks pilnībā un nekavējoties informēts par visām Apvienotās 
komitejas rīkotajām diskusijām un pieņemtajiem lēmumiem; šajā sakarībā atgādina par 
saistībām, kas izriet no Padomes Lēmuma (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par 
to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas2, un jo īpaši tā 
2. panta 3. punkta, kurā ir noteikts, ka jānodrošina iespēja Parlamentam pilnībā īstenot 
savas institucionālās prerogatīvas visās Apvienotās komitejas procedūrās;

2 OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.



AD\1205923LV.docx 5/10 PE648.463v02-00

LV

 10. uzsver, ka saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu Parlamentam ir tiesības saņemt 
visaptverošu informāciju par visiem ES noslēgto starptautisko nolīgumu īstenošanas 
posmiem un tas aptver Izstāšanās līgumu; šajā sakarībā atgādina par apņemšanos, ko 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs uzņēmās Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa plenārsēdē, 
proti, ka Komisija cieši iesaistīs Parlamentu un maksimāli ņems vērā Parlamenta 
viedokli Apvienotās komitejas darbā un ka nekādu lēmumu nevarēs pieņemt, ja netiks 
pilnībā ņemta vērā Eiropas Parlamenta nostāja, kas ir arī daudzskaitlīgu iekšēju un 
sabiedrisku apspriešanu un dialogu ar pilsonisko sabiedrību, ekspertiem, valstu 
parlamentiem un citām ieinteresētajām personām rezultāts;

11. atgādina, ka Parlaments turpinās modri sekot līdzi visu Izstāšanās līguma noteikumu un 
ES un AK Politiskās deklarācijas īstenošanai;

Par sarunām par jaunu partnerību starp ES un Apvienoto Karalisti – institucionālie 
noteikumi un pārvaldība

12. atzinīgi vērtē projekta tekstu Nolīgumam par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto 
Karalisti, ko Eiropas Komisija publicēja 2020. gada 18. martā (“nolīguma projekta 
teksts”), kas plašā mērā atbilst tās sarunu pilnvarām un Eiropas Parlamenta rezolūcijai 
un kurā ierosināts visaptverošs nolīgums padziļinātai un ciešai partnerībai, visaptverošs 
institucionālais satvars un stingri, uz noteikumiem balstīti un izpildāmi strīdu 
izšķiršanas noteikumi, tostarp nolīguma pastāvīga pārvaldība un uzraudzība, kā arī 
strīdu izšķiršanas, izpildes un atbilstības nodrošināšanas pasākumi; uzskata, ka 
Komisijas ierosinātā nolīguma teksta projekta pieeja novērš divpusēju nolīgumu skaita 
palielināšanos, kas nenovēršami izraisītu trūkumus šādas sistēmas sarežģītības un 
nepilnības dēļ;

13. uzskata, ka nolīguma teksta projektā ir paredzēta stabila, pārredzama, saskaņota un 
elastīga pārvaldības sistēma, kas paredz strīdu izšķiršanas mehānismus, kuri nodrošina 
efektīvus, ātri īstenojamus un atturošus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pilnībā 
atbilst paredzētās plašās partnerības nepieredzētajam raksturam;

14. atzinīgi vērtē nolīguma teksta projekta noteikumus, kuru mērķis ir saglabāt ES tiesību 
sistēmas autonomiju, tostarp Eiropas Savienības Tiesas kā galīgās ES tiesību 
interpretācijas iestādes lomu;

15. uzstāj, ka jebkuram nolīgumam par jaunām attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti 
ir jābūt saskaņotam un pielāgotam abu pušu ģeogrāfiskajam tuvumam un abu pušu 
pārrobežu vietējai sadarbībai, no vienas puses, un abu pušu ekonomiku savstarpējās 
saistības augstajai pakāpei, no otras puses; šajā sakarībā noraida jebkādu elementu 
selektīvu izlasi no dažādiem tiesiskajiem un tirdzniecības regulējumiem, ko piemēro 
attiecībās starp ES un dažādām citām trešām valstīm; turklāt atgādina, ka ir jāievēro 
vienotā tirgus integritāte un ka turpmākās ES un Apvienotās Karalistes partnerības 
apjoms un dziļums būs atkarīgs no tā, vai tiks nodrošināti pienācīgi vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;
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 16. noraida iespēju, ka netiktu panākts visaptverošs nolīgums tādējādi, ka tiktu izmantoti 
vairāki nozaru nolīgumi, jo šāda dublēšanās veicinātu neefektivitāti turpmākajā 
nolīguma īstenošanā;

 17. ņem vērā Apvienotās Karalistes valdības 2020. gada 27. februārī publicēto dokumentu 
“The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to Negotiations” 
(“Turpmākās attiecības ar ES – Apvienotās Karalistes pieeja sarunām”); pauž dziļu 
nožēlu par to, ka AK valdība atsakās publiskot savus juridiskos tekstus vai pat iepazīties 
ar tiem Eiropas Parlamentam un Eiropadomei, kas ir nopietns pārredzamības trūkums; 
mudina Darba grupu attiecībām ar Apvienoto Karalisti nodrošināt pārredzamību un 
iestāties par sarunu nostāju publicēšanu pilnā apmērā, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Parlaments var efektīvi un informētā veidā sekot līdzi partnerības sarunām; norāda, ka 
Apvienotās Karalistes priekšlikumi neatbilst tās saistībām saskaņā ar Izstāšanās līgumu 
un politisko deklarāciju; tomēr noraida Apvienotās Karalistes valdības ierosināto 
sadrumstaloto pieeju, kuras pamatā ir tādu nozaru izslēgšana no nolīguma strīdu 
izšķiršanas mehānisma kā subsīdijas, konkurences politika, tirdzniecība un 
nodarbinātība, tirdzniecība un vide, kā arī nodokļi, vienlaikus ierosinot atsevišķus 
nolīgumus ar īpašiem pārvaldības mehānismiem tādās jomās kā tiesībaizsardzība un 
tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, sadarbība kodolenerģijas jomā vai politisko strīdu 
izšķiršanas mehānismi jomās, kas saistītas ar datu apmaiņu tiesībaizsardzības nolūkos, 
un operatīvā sadarbība starp tiesībaizsardzības iestādēm;

18. atgādina, ka turpmāko partnerību var noslēgt tikai ar Eiropas Parlamenta pilnīgu 
iesaistīšanu un galīgo piekrišanu;

19. uzstāj, ka turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti kopumā būtu jāparedz 
visaptverošs satvars ar horizontālu pārvaldības sistēmu; atgādina, ka Apvienotā 
Karaliste kā bijusī dalībvalsts ir izveidojusi nozīmīgas institucionālās sadarbības un 
dialoga struktūras ar ES, kurām būtu jāatvieglo šādu horizontālu pasākumu īstenošana;

20. turklāt norāda, ka saskaņā ar ES standarta praksi brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) 
slēgšanā nolīguma teksta projektā ir paredzēti izņēmumi un pielāgoti strīdu izšķiršanas 
mehānismi konkrētās jomās, tostarp diplomātiski līdzekļi nolīguma projekta ārpolitikas, 
drošības un aizsardzības daļas interpretēšanai un piemērošanai, tādējādi nodrošinot 
pietiekamu elastību vienotā un saskaņotā visaptverošā sistēmā; atzinīgi vērtē to, ka 
jebkādi papildinoši nolīgumi, kas var tikt noslēgti vēlākā posmā, būs neatņemama daļa 
no vispārējām divpusējām attiecībām, ko reglamentē nolīgums, ieskaitot tā 
institucionālos noteikumus, kā paredzēts nolīguma teksta projekta piektajā daļā;

21. atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Partnerības padomi, kurai palīdzētu 15 specializētās 
komitejas, kas būtu atbildīgas par galvenajām jomām, uz kurām attiecas nolīgums, un 
kas būtu atbildīgas par nolīguma un jebkādu papildinošu nolīgumu īstenošanas un 
piemērošanas uzraudzību un veicināšanu, tādējādi nodrošinot kopīgo pastāvīgo 
nolīguma uzraudzību un pārvaldību;

 22. aicina iekļaut turpmākajā nolīgumā vērienīgus noteikumus par personu pārvietošanos; 
atzinīgi vērtē nolīguma projektā paredzētās saistības cilvēktiesību jomā, tostarp par 
atbilstību Eiropas Cilvēktiesību konvencijai; uzsver nepieciešamību oficiāli noformēt 
šīs saistības, ieskaitot atbilstību Eiropas Cilvēktiesību tiesai; atkārtoti norāda, ka 
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turpmākajai tiesu iestāžu un policijas sadarbībai un sadarbībai patvēruma un migrācijas 
politikas jomā starp ES un Apvienoto Karalisti būtu jāatbilst šādām oficiālām saistībām;

23. uzsver, ka ir jāiekļauj skaidri noteikumi, kas atbalsta LES 21. pantā noteiktos mērķus, 
tostarp noteikumos balstītu starptautisko kārtību, tiesiskumu un demokrātijas 
veicināšanu, īpašu uzmanību pievēršot vērtību, pamattiesību un interešu aizsardzībai, 
drošībai, neatkarībai un visas Savienības integritātei;

24. atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Parlamentāro partnerattiecību asambleju Eiropas 
Parlamenta deputātiem un Apvienotās Karalistes parlamenta deputātiem — ar tiesībām 
saņemt informāciju no Partnerības padomes un sniegt tai ieteikumus;

25. uzsver, cik svarīga ir parlamentu sadarbība starp ES un Apvienotās Karalistes 
parlamentāriešiem; atzīst Apvienotās Karalistes parlamenta deputātu pozitīvo 
ieguldījumu ES starpparlamentārajos forumos pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no ES; sagaida, ka turpināsies parlamentārās attiecības ar Apvienotās Karalistes 
parlamentu;

26. uzskata, ka oficiālas vienošanās, piemēram, Parlamentāro partnerattiecību asambleja un 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalība nolīguma īstenošanā, izmantojot ierosinātās vietējās 
konsultantu grupas un Pilsoniskās sabiedrības forumu, var būtiski veicināt gaidāmā 
nolīguma īstenošanas leģitimitāti un pārredzamību, kā arī partnerības turpmāko 
attīstību;

27. uzskata, ka būtu jāsniedz skaidrāka informācija par Pilsoniskās sabiedrības foruma 
darbību, jo īpaši par to, kā tiks organizēts dialogs un konsultācijas starp forumu un 
Partnerības padomi;

28. prasa, lai neatkarīgi no lomas Parlamentārās partnerības asamblejā tiktu respektēta 
Parlamenta loma regulatīvās sadarbības noteikumu īstenošanas kontekstā, lai 
nodrošinātu, ka tas var īstenot pienācīgu politisko uzraudzību un ka tiek garantētas 
Parlamenta kā vienas no likumdevējām iestādēm tiesības un prerogatīvas; uzskata, ka 
Parlamenta tiesībām saņemt informāciju par nolīguma un jebkādu papildinošu nolīgumu 
pārskatīšanas kārtību, kā arī par to īstenošanas uzraudzību vajadzētu būt samērojamām 
ar paredzētās partnerības bezprecedenta raksturu.

 29. atgādina, ka Izstāšanās līguma 184. pantā ir noteikts, ka Savienībai un Apvienotajai 
Karalistei ir jādara viss iespējamais, lai godprātīgi un pilnībā ievērojot savu attiecīgo 
tiesisko kārtību, veiktu pasākumus, kas nepieciešami, lai ātri risinātu sarunas par 
nolīgumiem, kas reglamentēs to turpmākās attiecības; ar bažām norāda, ka šajā sarunu 
posmā abu pušu starpā pastāv būtiskas atšķirības, tostarp attiecībā uz apspriežamā 
dokumenta darbības jomu un juridisko struktūru; šajā sakarībā pauž nožēlu par 
Apvienotās Karalistes nevēlēšanos iesaistīties daudzu kritiski svarīgu jautājumu 
risināšanā; turklāt pauž bažas par Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz plānoto 
grafiku sarunu noslēgšanai par visaptverošu turpmāko partnerību pirms pārejas perioda 
beigām 2020. gada 31. decembrī; brīdina, ka šie faktori palielina tāda “kraujas malas” 
scenārija risku, kurā nevienošanās par visaptverošu turpmāko partnerību, kas 
nodrošinātu vienmērīgu pāreju un visus nepieciešamos institucionālos pasākumus, radīs 
papildu ekonomisko kaitējumu — papildus Covid-19 krīzei; šajā sakarībā atkārtoti 
norāda uz Izstāšanās līguma 132. pantā paredzēto iespēju Apvienotajai komitejai 
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pieņemt lēmumu par pārejas perioda pagarināšanu pēc 2020. gada 31. decembra; 
atgādina, ka šādam lēmumam par pārejas perioda pagarināšanu ir jābūt pieņemtam līdz 
2020. gada 1. jūlijam.
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