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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino 
kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

O izvajanju sporazuma o izstopu

1. opozarja na svojo resolucijo z dne 15. januarja 2020 o izvajanju in spremljanju določb o 
državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva1, pri tem pa 
poudarja, da je popolno izvajanje sporazuma o izstopu še vedno glavna prednostna 
naloga; poudarja, da je polno izvajanje sporazuma o izstopu, vključno s protokolom o 
Irski/Severni Irski, osnovni pogoj in temeljni element za vzpostavitev zaupanja, 
potrebnega za uspešno prihodnje partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom; v 
zvezi s tem izraža zaskrbljenost, saj je kljub zavezi vlade Združenega kraljestva, da bo 
zaščitila Velikonočni sporazum, izpolnila svoje obveznosti v skladu s protokolom o 
Irski/Severni Irski in zagotovila pravice državljanov iz sporazuma o izstopu, v izjavah 
za javnost mogoče opaziti pomanjkanje politične volje za dosledno uresničitev zavez iz 
sporazuma o izstopu, na primer v zvezi s pregledovanjem blaga na Irskem morju;

2. opozarja, da je spoštovanje pogodb temeljno načelo vsakega pravnega reda, zlasti 
mednarodnega; poudarja, da stabilnost in zaupanje v odnosih med Evropsko unijo in 
Združenim kraljestvom temeljita na tem, da obe strani spoštujeta načela, h katerim ju 
zavezujeta sporazum o izstopu in politična izjava EU in Združenega kraljestva, in da je 
treba ta izvajati v dobri veri, da bi preprečili motnje, državljanom in gospodarskim 
subjektom pa dali pravno gotovost;

3. je zaskrbljen zaradi postopka uporabe sheme EU za pridobitev statusa; v zvezi s tem 
ugotavlja, da je bilo v skladu z najnovejšimi statističnimi podatki o shemi EU za 
pridobitev statusa za februar 2020, ki jih je ministrstvo Združenega kraljestva za 
notranje zadeve objavilo 19. marca 2020, do 29. februarja 2020 prejetih več kot 3,3 
milijona (3.343.700) vlog, pri čemer je bil za 58 % obravnavanih vlog podeljen 
pridobljeni status, za 41 % pa status v pridobivanju; 

4. meni, da je število vlog, ki so prejele status v pridobivanju, nesorazmerno visok glede 
na število vlog s pridobljenim statusom; poziva ministrstvo Združenega kraljestva za 
notranje zadeve, naj bo prilagodljivo pri sprejemanju dokazil, s katerimi vlagatelji 
potrjujejo, da so v državi živeli zahtevanih pet let; je prav tako zaskrbljen, ker se 
vlagateljem ne izdaja fizičnega dokazila o podeljenem statusu; poziva Evropsko 
komisijo, naj preveri, ali so se v zvezi s shemo za pridobitev statusa spoštovale pravice 
državljanov EU iz ranljivih in prikrajšanih skupin; je zaskrbljen, da državljani, ki imajo 
že vnaprej urejen status, nimajo dostopa do prejemkov, če ne dokažejo, da imajo 
pravico do prebivanja; opozarja, da je uspešnost prihodnjih odnosov med EU in 
Združenim kraljestvom odvisna tudi od pravilnega izvajanja določb sporazuma o 
izstopu, ki se nanašajo na pravice evropskih državljanov v Združenem kraljestvu;

5. poziva podpisnici, naj poskrbita za dosledno izvajanje protokola o Irski/Severni Irski; 
opozarja, da se skupni odbor EU in Združenega kraljestva, ustanovljen v skladu s 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0006.
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členom 164 sporazuma o izstopu, ne sme uporabljati kot forum za ponovno pogajanje o 
pogojih tega protokola ali kateregakoli drugega dela sporazuma o izstopu;

6. je seznanjen, da je prvo srečanje skupnega odbora EU in Združenega kraljestva 30. 
marca 2020 potekalo v znamenju trenutnega stanja pri izvajanju sporazuma o izstopu, 
predvsem protokola o Irski/Severni Irski in dela o pravicah državljanov; poudarja, da je 
Evropska komisija po srečanju izjavila, da je „treba nujno predložiti natančen časovni 
načrt in izvesti potrebne ukrepe, kot je priprava na uvedbo carinskih postopkov za 
blago, ki vstopa v Severno Irsko iz Velike Britanije, in zagotavljanje vseh potrebnih 
sanitarnih in fitosanitarnih pregledov ter drugih regulativnih pregledov blaga, ki vstopa 
v Severno Irsko iz držav zunaj EU“;

7. opozarja, da bo treba v skupnem odboru EU in Združenega kraljestva pred iztekom 
prehodnega obdobja sprejeti pomembne odločitve o izvajanju protokola o Irski/Severni 
Irski; upa, da bo prednost namenjena delu šestih specializiranih odborov iz sporazuma o 
izstopu, ki se bodo posvečali ključnim področjem izvajanja sporazuma o izstopu, 
predvsem pa specializiranemu odboru za protokol o Irski/Severni Irski; pozdravlja prvo 
srečanje specializiranega odbora za protokol o Irski/Severni Irski 30. aprila 2020, po 
katerem je Evropska komisija ugotovila, da je izmenjavo treba „obvezno pospremiti s 
konkretnimi ukrepi“; upa, da se bosta EU in Združeno kraljestvo dogovorila o vseh 
vidikih institucionalnih ureditve, na primer o ustanovitvi tehničnega urada Evropske 
komisije v Belfastu;

8. opozarja, da sporazum o izstopu zagotavlja vzajemno zaščito državljanov EU in 
državljanov Združenega kraljestva, vključno z njihovimi družinskimi člani; poziva, naj 
se državljanom EU in državljanom Združenega kraljestva posredujejo vse potrebne 
informacije o njihovih pravicah in postopkih, ki jih morajo upoštevati, če želijo še 
naprej živeti in delati v državi, v kateri prebivajo, oziroma potovati vanjo in iz nje; 
znova poudarja, da bodo ostale pravice državljanov na vrhu seznama prednostnih nalog, 
in poziva pogajalski strani, naj še naprej spoštujeta pravice, ki jih sporazum o izstopu 
zagotavlja državljanom EU in državljanom Združenega kraljestva ter njihovim 
družinam; spominja na svojo zavezo, da bo spremljal izvajanje drugega dela sporazuma 
o izstopu v EU-27, in poudarja, da je izjemno pomembno dosledno in velikodušno 
pristopiti k varstvu pravic državljanov Združenega kraljestva, ki prebivajo v kateri od 
sedemindvajsetih držav članic;

9. pričakuje, da bo Parlament v celoti in nemudoma seznanjen z vsemi razpravami in 
sklepi skupnega odbora; v zvezi s tem opozarja na obveznosti, ki izhajajo iz Sklepa 
Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske 
skupnosti za atomsko energijo2, zlasti člena 2(3), ki določa, da mora imeti Parlament v 
celotnem obdobju delovanja skupnega odbora možnost v celoti izvajati svoje 
institucionalne pristojnosti;

10. poudarja, da ima Parlament v skladu s členom 218(10) PDEU pravico pridobiti celovite 
informacije o vseh fazah izvajanja mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenila EU, med 

2 UL L 29, 31.1.2020, str. 1.
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katere sodi tudi sporazum o izstopu; v zvezi s tem spominja na zavezo, ki jo je 16. aprila 
2019 na plenarnem zasedanju Parlamenta sprejel predsednik Evropske komisije, da bo 
Komisija pri delu skupnega odbora tesno sodelovala s Parlamentom in dosledno 
upoštevala njegova stališča, prav tako pa ne bo sprejela nobene odločitve, ne da bi pri 
tem v celoti upoštevala stališče Parlamenta, kar je prav tako posledica številnih 
notranjih in javnih razprav in dialoga s civilno družbo, strokovnjaki, nacionalnimi 
parlamenti in drugimi deležniki;

11. poudarja, da bo Parlament še naprej pozorno spremljal izvajanje vseh določb sporazuma 
o izstopu ter politične izjave EU in Združenega kraljestva;

O pogajanjih o novem partnerstvu med EU in Združenim kraljestvom – institucionalne 
določbe in upravljanje

12. pozdravlja osnutek sporazuma o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom, ki ga je 
18. marca 2020 objavila Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: osnutek 
sporazuma), ki je v splošnem v skladu z njenim pogajalskim mandatom in resolucijo 
Evropskega parlamenta, v njem pa predlaga celovit dogovor o poglobljenem in tesnem 
partnerstvu, splošnem institucionalnem okviru ter trdnih, na pravilih temelječih in 
izvršljivih določbah o reševanju sporov, vključno s tekočim upravljanjem sporazuma in 
nadzorom nad njim, pa tudi reševanjem sporov, izvrševanjem in ureditvijo za 
zagotavljanje skladnosti; meni, da osnutek sporazuma s pristopom, ki ga predlaga 
Komisija, preprečuje širjenje dvostranskih sporazumov, saj bi tak sistem neizogibno 
povzročil pomanjkljivosti zaradi njegove kompleksnosti in nepopolnosti;

13. meni, da osnutek sporazuma določa trden, pregleden, skladen in prilagodljiv sistem 
upravljanja, ki bo zagotavljal mehanizme za reševanje sporov z učinkovitimi, hitro 
izvedljivimi in odvračalnimi ukrepi, ki so v celoti sorazmerni z edinstveno naravo 
obsežnega partnerstva, ki se načrtuje;

14. pozdravlja določbe osnutka sporazuma, katerih namen je ohraniti avtonomijo pravnega 
reda Unije, vključno z vlogo Sodišča Evropske unije kot končnega organa za tolmačenje 
prava EU;

15. vztraja, da mora biti vsak dogovor o novih odnosih med EU in Združenim kraljestvom 
usklajen in prilagojen geografski bližini in čezmejnemu lokalnemu sodelovanju obeh 
strani na eni ter visoki stopnji prepletenosti gospodarstev na drugi strani; v zvezi s tem 
zavrača možnost, da bi se iz različnih pravnih in trgovinskih okvirov, ki se uporabljajo 
pri odnosih med EU in različnimi tretjimi državami, izbrali le najboljši elementi; 
opozarja tudi, da je treba spoštovati celovitost enotnega trga ter da bosta obseg in 
trdnost prihodnjega partnerstva med EU in Združenim kraljestvom odvisna od tega, ali 
bodo zagotovljeni enaki konkurenčni pogoji;

16. zavrača možnost, da bi se zatekli k več sektorskim sporazumom, če ne bi bilo mogoče 
skleniti celovitega sporazuma, saj bi takšno podvajanje spodbujalo neučinkovitost pri 
prihodnjem izvajanju sporazuma;

17. je seznanjen z dokumentom z naslovom „Prihodnji odnosi z EU – pristop Združenega 



PE648.463v02-00 6/10 AD\1205923SL.docx

SL

kraljestva k pogajanjem“, ki ga je 27. februarja 2020 objavila vlada Združenega 
kraljestva; močno obžaluje, da vlada Združenega kraljestva svojih pravnih besedil ne 
želi objaviti ali deliti z Evropskim parlamentom in Evropskim svetom, to pa pomeni 
resno kršitev načela preglednosti; poziva projektno skupino za odnose z Združenim 
kraljestvom, naj poskrbi za preglednost in se zavzema za objavo celotnih pogajalskih 
izhodišč, s čimer bi zagotovili, da bo lahko Evropski parlament učinkovito in obveščeno 
spremljal pogajanja o partnerstvu; poudarja, da predlogi Združenega kraljestva ne 
izpolnjujejo obveznosti iz sporazuma o izstopu in politične izjave; zavrača pa 
razdrobljen pristop, kakor ga je predlagala vlada Združenega kraljestva, ki temelji na 
izvzetju sektorjev, kot so subvencije, politika konkurence, trgovina in delo, trgovina in 
okolje in obdavčitev, iz mehanizma za reševanje sporov, ki ga predvideva sporazum, 
obenem pa predlaga ločene sporazume s posebnimi mehanizmi upravljanja na 
področjih, kot so kazenski pregon in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, 
sodelovanje na področju jedrskega orožja, ali mehanizmi za politično reševanje sporov 
na področjih, ki se nanašajo na izmenjavo podatkov za namene kazenskega pregona ter 
operativno sodelovanje med organi kazenskega pregona;

18. želi spomniti, da se lahko prihodnje partnerstvo sklene le ob polnem sodelovanju in 
dokončni odobritvi Evropskega parlamenta;

19. vztraja, da bi bilo treba za prihodnje odnose z Združenim kraljestvom kot celoto 
predvideti splošni okvir s horizontalnim sistemom upravljanja; spominja, da je 
Združeno kraljestvo kot nekdanja država članica razvilo pomembne strukture za 
institucionalno sodelovanje in dialog z EU, ki bi morale olajšati začetek delovanja te 
horizontalne ureditve;

20. ugotavlja tudi, da osnutek sporazuma v skladu z običajno prakso EU pri sklepanju 
sporazumov o prosti trgovini dopušča izjeme in prilagojene mehanizme za reševanje 
sporov na nekaterih področjih, vključno z diplomatskimi sredstvi za razlago in uporabo 
dela osnutka sporazuma, ki se nanaša na zunanjo politiko, varnost in obrambo, s čimer 
bo omogočena zadostna prožnost v enem samem skladnem splošnem okviru; pozdravlja 
dejstvo, da bodo morebitni dopolnilni sporazumi, ki se bodo sklenili v poznejši fazi, 
sestavni del skupnih dvostranskih odnosov, ki jih ureja sporazum, vključno z 
institucionalnimi določbami, kakor je določeno v petem delu osnutka sporazuma;

21. pozdravlja predlog o ustanovitvi partnerskega sveta, ki bi mu pomagalo 15 
specializiranih odborov, odgovornih za glavna področja sporazuma in pristojnih za 
spremljanje in poenostavljanje izvajanja in uporabe sporazuma, pa tudi morebitnih 
dopolnilnih sporazumov, s čimer bi omogočili stalen skupni nadzor nad sporazumom in 
njegovo upravljanje;

22. poziva, naj se v prihodnji sporazum vključijo ambiciozne določbe o gibanju oseb; 
pozdravlja zaveze, ki jih na področju človekovih pravic vsebuje osnutek sporazuma, 
vključno s skladnostjo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah; poudarja, da jih je 
treba formalizirati, med drugim s spoštovanjem Evropskega sodišča za človekove 
pravice; ponavlja, da bi moralo biti prihodnje pravosodno in policijsko sodelovanje ter 
sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom na področju azilne in migracijske 
politike skladno s temi zavezami;
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23. poudarja, da je treba vključiti jasne določbe, ki ohranjajo cilje iz člena 21 PEU, tudi z na 
pravilih temelječim mednarodnim redom, načeli pravne države in spodbujanjem 
demokracije, pri čemer bi se posebna pozornost namenila varovanju vrednot, temeljnih 
pravic ter interesom, varnosti, neodvisnosti in celovitosti Unije kot celote;

24. pozdravlja predlog o ustanovitvi parlamentarne skupščine za partnerstvo med poslanci 
Evropskega parlamenta in parlamenta Združenega kraljestva, ki bi imela pravico 
prejemati informacije iz partnerskega sveta in pripravljati priporočila zanj;

25. poudarja, kako pomembno je medparlamentarno sodelovanje med poslanci EU in 
Združenega kraljestva; priznava pozitiven prispevek poslancev Združenega kraljestva v 
medparlamentarnih forumih EU pred izstopom Združenega kraljestva; se veseli 
nadaljnjih parlamentarnih odnosov s parlamentom Združenega kraljestva;

26. meni, da je mogoče s formalno ureditvijo, kot je parlamentarna skupščina za 
partnerstvo, in udeležbo civilne družbe pri izvajanju sporazuma prek predlaganih 
domačih svetovalnih skupin in foruma civilne družbe občutno prispevati k legitimnosti 
in preglednosti izvajanja prihodnjega sporazuma in prihodnjega razvoja partnerstva;

27. meni, da bi bilo treba zagotoviti jasnejše podrobnosti o delovanju foruma civilne 
družbe, zlasti o načinu, na katerega bodo organizirani dialog in posvetovanja med 
forumom in svetom za partnerstvo;

28. zahteva, naj poleg morebitne vloge Parlamenta v okviru parlamentarne skupščine za 
partnerstvo spoštuje tudi njegova vloga pri izvajanju določb o regulativnem 
sodelovanju, s čimer bi zagotovili, da bo lahko izvajal ustrezen politični nadzor ter 
ohranili njegove pravice in pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec; meni, da bi 
morali biti pravica Parlamenta, da se ga obvešča o dogovorih o pregledu sporazuma in 
morebitnih dopolnilnih sporazumov, ter pravica do spremljanja njihovega izvajanja, 
sorazmerni z edinstveno naravo načrtovanega partnerstva;

29. opozarja, da člen 184 sporazuma o izstopu določa, da si Unija in Združeno kraljestvo v 
dobri veri in ob polnem spoštovanju njunih pravnih redov po najboljših močeh 
prizadevata sprejeti potrebne ukrepe za hiter zaključek pogajanj o sporazumih, ki 
urejajo njune prihodnje odnose; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v tej začetni fazi 
pogajanj opaziti precejšnja razhajanja med stranema, tudi glede obsega in pravne 
strukture besedila, o katerem bodo potekala pogajanja; v zvezi s tem obžaluje, da 
Združeno kraljestvo pri številnih kritičnih vprašanjih ni pripravljeno sodelovati; je prav 
tako zaskrbljen zaradi negativnega vpliva pandemije covida-19 na časovni načrt, 
predviden za zaključitev pogajanj o celovitem prihodnjem partnerstvu pred iztekom 
prehodnega obdobja 31. decembra 2020; svari, da ti dejavniki povečujejo tveganje za 
scenarij hitrega padca, ki bi poleg krize zaradi covida-19 povzročil dodatno 
gospodarsko škodo, če ne bo mogoče skleniti sporazuma o celovitem prihodnjem 
partnerstvu, ki bi zagotovil gladek prehod in vse potrebne vidike institucionalne 
ureditve;  v zvezi s tem znova spominja na možnost, da lahko skupni odbor v skladu s 
členom 132 sporazuma o izstopu sprejme sklep, s katerim podaljša prehodno obdobje, 
ki se sicer izteče 31. decembra 2020; opozarja, da je treba sklep o podaljšanju 
prehodnega obdobja sprejeti do 1. julija 2020. 
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