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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

Om genomförandet av utträdesavtalet

1. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 15 januari 2020 om 
genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i 
utträdesavtalet1, och upprepar att ett fullständigt genomförande av utträdesavtalet förblir 
en prioriterad fråga. Parlamentet betonar att ett fullständigt genomförande av 
utträdesavtalet, inklusive protokollet om Irland/Nordirland, är en nödvändig 
förutsättning och en grundläggande faktor för att säkerställa det förtroende som är 
nödvändigt för ett vällyckat framtida partnerskap mellan EU och Förenade kungariket. 
Parlamentet uttrycker i detta avseende sin oro över att offentliga uttalanden, trots den 
brittiska regeringens åtagande att skydda långfredagsavtalet och uppfylla sina 
skyldigheter enligt protokollet om Irland/Nordirland och medborgarnas rättigheter 
enligt utträdesavtalet, visar att det saknas politisk vilja att till fullo uppfylla de rättsliga 
åtagandena enligt utträdesavtalet, såsom kontroller av varor i Irländska sjön.

2. Europaparlamentet erinrar om att efterlevnad av fördragen utgör en grundläggande 
princip i alla rättsordningar och särskilt i den internationella rättsordningen. Parlamentet 
betonar att stabila förbindelser som bygger på förtroende mellan EU och Förenade 
kungariket förutsätter att båda parterna respekterar principerna i det bindande 
utträdesavtalet och i den politiska förklaringen mellan EU och Förenade kungariket, och 
att dessa ska genomföras i god tro för att förebygga störningar och skapa rättssäkerhet 
för medborgare och näringsidkare.

3. Europaparlamentet är bekymrat över genomförandet av programmet för 
unionsmedborgares uppehållstillstånd (EU Settlement Scheme). Parlamentet noterar i 
detta avseende att det totala antalet ansökningar som tagits emot fram till den 29 
februari 2020, enligt den senaste statistiken över programmet som offentliggjordes av 
det brittiska inrikesministeriet den 19 mars 2020, uppgick till mer än 3,3 miljoner 
(3 343 700), och att av det totala antalet handlagda ansökningar hade 58 % beviljats 
uppehållstillstånd och 41 % provisoriskt uppehållstillstånd. 

4. Europaparlamentet anser att antalet personer som beviljats provisoriskt 
uppehållstillstånd är oproportionerligt högt i förhållande till antalet personer med 
permanent uppehållstillstånd. Parlamentet uppmanar bestämt det brittiska 
inrikesministeriet att vara flexibelt när det godtar bevis från de sökande om att de har 
vistats i landet under de fem år som krävs. Parlamentet är också bekymrat över att inga 
fysiska bevis har utfärdats för de sökande avseende den status de har beviljats.

 Parlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera om rättigheterna för EU-
medborgare från utsatta och missgynnade grupper har respekterats när det gäller deras 
uppehållstillstånd. Parlamentet är bekymrat över att medborgare med provisoriskt 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0006.
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uppehållstillstånd inte har tillgång till förmåner såvida de inte också styrker sin 
uppehållsrätt. Parlamentet påminner om att vällyckade framtida förbindelser mellan EU 
och Förenade kungariket också är beroende av ett korrekt genomförande av 
bestämmelserna i utträdesavtalet om EU-medborgarnas rättigheter i Förenade 
kungariket.

5. Europaparlamentet uppmanar parterna att säkerställa ett strikt genomförande av 
protokollet om Irland/Nordirland. Parlamentet varnar för att den gemensamma 
kommittén EU–Förenade kungariket som inrättats enligt artikel 164 i utträdesavtalet 
inte kan användas som ett forum för omförhandling av villkoren i det protokollet eller 
någon annan del av utträdesavtalet.

6. Europaparlamentet noterar det första mötet i den gemensamma kommittén EU–
Förenade kungariket den 30 mars 2020, som fokuserade på det aktuella läget för 
genomförandet av utträdesavtalet, särskilt protokollet om Irland/Nordirland och den del 
som handlar om medborgarnas rättigheter. Parlamentet betonar att kommissionen efter 
detta möte förklarade att det finns ett akut behov av att lägga fram en detaljerad tidsplan 
och vidta de åtgärder som krävs, till exempel att förbereda införandet av tullförfaranden 
för varor som förs in i Nordirland från Storbritannien, och att se till att alla nödvändiga 
sanitära och fytosanitära kontroller samt andra lagstadgade kontroller kan genomföras 
för varor som förs in i Nordirland från länder utanför EU.

7. Europaparlamentet påminner om att viktiga beslut ska fattas av den gemensamma 
kommittén EU–Förenade kungariket om genomförandet av protokollet om 
Irland/Nordirland före utgången av övergångsperioden. Parlamentet hoppas att prioritet 
kommer att ges åt arbetet i de sex specialiserade kommittéer som inrättas genom 
utträdesavtalet för de centrala områdena för genomförandet av utträdesavtalet, särskilt 
när det gäller arbetet i den specialiserade kommittén för protokollet om 
Irland/Nordirland. Parlamentet välkomnar det första mötet i den specialiserade 
kommittén för protokollet om Irland/Nordirland den 30 april 2020, efter vilket 
kommissionen noterade att diskussionerna skyndsamt måste följas av konkreta åtgärder. 
Parlamentet hoppas att en överenskommelse kan uppnås mellan EU och Förenade 
kungariket om alla institutionella arrangemang, såsom inrättandet av ett tekniskt kontor 
för kommissionen i Belfast.

8. Europaparlamentet påminner om att utträdesavtalet föreskriver ömsesidigt skydd för 
EU-medborgare och brittiska medborgare, inklusive deras familjemedlemmar. 
Parlamentet begär att både EU-medborgare och brittiska medborgare ska få all 
nödvändig information om sina rättigheter och om de förfaranden som ska följas för att 
fortsätta att bo och arbeta i det land där de är bosatta och för att resa till och från det 
landet. Parlamentet upprepar att medborgarnas rättigheter fortsatt kommer att vara av 
högsta prioritet, och kräver att de medborgerliga rättigheter som säkerställs i 
utträdesavtalet upprätthålls för både EU:s och Förenade kungarikets medborgare och 
deras familjer. Parlamentet påminner om sitt åtagande att övervaka genomförandet av 
del två av utträdesavtalet i EU-27 och upprepar att det är mycket viktigt med en 
konsekvent och generös strategi för att skydda brittiska medborgares rättigheter i EU-
27.

9. Europaparlamentet förväntar sig att till fullo och omedelbart bli informerat om alla 
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diskussioner som förs och beslut som fattas i den gemensamma kommittén. Parlamentet 
påminner i detta avseende om de skyldigheter som följer av rådets beslut (EU) 2020/135 
av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen2, särskilt artikel 2.3, där det föreskrivs att Europaparlamentet 
måste ges möjlighet att till fullo utöva sina institutionella befogenheter under hela 
processen i den gemensamma kommitténs överläggningar.

10. Europaparlamentet betonar att parlamentet i enlighet med artikel 218.10 i EUF-
fördraget har rätt att få omfattande information om alla skeden i genomförandet av 
internationella avtal som EU har ingått, däribland om utträdesavtalet. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om åtagandet från kommissionens ordförande vid 
parlamentets plenarsammanträde den 16 april 2019 om att kommissionen nära kommer 
att involvera parlamentet och ta största möjliga hänsyn till parlamentets synpunkter i 
förbindelse med den gemensamma kommitténs arbete, och att inga beslut kan fattas 
utan att full hänsyn tas till parlamentets ståndpunkt, som också är resultatet av många 
interna och offentliga samråd och dialoger med det civila samhället, experter, nationella 
parlament och andra intressenter.

11. Europaparlamentet upprepar att man kommer att förbli vaksam på genomförandet av 
alla bestämmelser i utträdesavtalet och den politiska förklaringen mellan EU och 
Förenade kungariket.

Om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket – 
institutionella bestämmelser och styrning

12. Europaparlamentet välkomnar det utkast till avtal om ett nytt partnerskap med Förenade 
konungariket som kommissionen offentliggjorde den 18 mars 2020 (nedan kallat 
utkastet till avtal), som i stort ligger i linje med kommissionens förhandlingsmandat och 
Europaparlamentets resolution och i vilket det föreslås en övergripande 
överenskommelse om ett djupgående och nära partnerskap, en övergripande 
institutionell ram och stabila regelbaserade och verkställbara bestämmelser om 
tvistlösning, inbegripet den löpande förvaltningen och tillsynen av avtalet, liksom 
förfaranden för tvistlösning, verkställbarhet och efterlevnad. Parlamentet anser att 
utkastet till det avtal som förslås av kommissionen bygger på ett synsätt som innebär att 
man undviker att öka antalet bilaterala avtal, vilket oundvikligen skulle leda till brister 
på grund av den komplexitet och ofullständighet som ett sådant system är förknippat 
med.

13. Europaparlamentet anser att det i utkastet till avtal föreskrivs ett stabilt, transparent, 
enhetligt och flexibelt styrsystem, som möjliggör tvistlösningsmekanismer som 
säkerställer effektiva, snabbt genomförbara och avskräckande åtgärder som till fullo 
motsvarar det planerade partnerskapets helt nya karaktär.

14. Europaparlamentet välkomnar de bestämmelser i utkastet till avtal som syftar till att 
bevara EU-rättsordningens autonomi, inbegripet den roll som Europeiska unionens 
domstol har som slutlig tolkningsinstans för unionsrätten.

2 EUT L 29, 31.1.2020, s. 1.
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15. Europaparlamentet insisterar på att ett avtal om nya förbindelser mellan EU och 
Förenade kungariket måste vara enhetligt och anpassat dels till de båda partnernas 
geografiska närhet och gränsöverskridande lokala samarbete, dels till den höga graden 
av sammanlänkning mellan de båda parternas ekonomier. Parlamentet förkastar i detta 
avseende alla möjligheter att fritt välja mellan olika inslag från olika rättsliga ramar och 
handelsramar som är tillämpliga i samband med förbindelserna mellan EU och andra 
tredjeländer. Parlamentet påminner vidare om att den inre marknadens integritet måste 
respekteras och att omfattningen och djupet av det framtida partnerskapet mellan EU 
och Förenade kungariket kommer att styras av att man säkerställer lika villkor.

16. Europaparlamentet avvisar möjligheten att man i stället för att nå ett övergripande avtal 
skulle utnyttja flera sektorsavtal, eftersom en sådan överlappning skulle skapa 
ineffektivitet i det framtida genomförandet av avtalet. 

17. Europaparlamentet uppmärksammar det dokument som offentliggjordes av den brittiska 
regeringen den 27 februari 2020 The Future Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations. Parlamentet beklagar djupt att den brittiska regeringen vägrar 
att offentliggöra eller ens dela sina juridiska texter med Europaparlamentet och 
Europeiska rådet, vilket utgör en allvarlig brist på transparens. Parlamentet uppmanar 
med kraft arbetsgruppen för förbindelserna med Förenade kungariket att säkerställa 
transparens och förespråka ett offentliggörande av de fullständiga 
förhandlingspositionerna för att säkra att Europaparlamentet kan följa 
partnerskapsförhandlingarna på ett effektivt och välinformerat sätt. Parlamentet påpekar 
att Förenade kungarikets förslag inte lever upp till landets åtaganden enligt 
utträdesavtalet och den politiska förklaringen. Parlamentet avvisar dock en 
fragmenterad strategi, som den brittiska regeringen föreslår, som skulle bygga på att 
man utesluter sektorer såsom subventioner, konkurrenspolitik, handel och 
arbetsmarknad, handel och miljö samt beskattning från avtalets tvistlösningsmekanism, 
samtidigt som man föreslår separata avtal med särskilda styrmekanismer på områden 
såsom brottsbekämpning och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor, samarbete på 
kärnenergiområdet eller politiska tvistlösningsmekanismer inom områden med 
anknytning till datautbyte för brottsbekämpande ändamål samt operativt samarbete 
mellan brottsbekämpande myndigheter.

18. Europaparlamentet påminner om att det framtida partnerskapet endast kan ingås med 
fullt deltagande och samtycke från parlamentet.

19. Europaparlamentet insisterar på att en övergripande ram med ett horisontellt styrsystem 
bör planeras för de framtida förbindelserna med Förenade kungariket som helhet. 
Parlamentet påminner om att Förenade kungariket, som en före detta medlemsstat, har 
utvecklat viktiga institutionella samarbets- och dialogstrukturer med EU som bör 
underlätta genomförandet av sådana övergripande arrangemang.

20. Europaparlamentet noterar dessutom att utkastet till avtal, i linje med EU:s praxis för 
ingående av frihandelsavtal, innehåller undantag och skräddarsydda 
tvistlösningsmekanismer på vissa områden, inbegripet diplomatiska medel för tolkning 
och tillämpning av utrikes-, säkerhets- och försvarsdelen av utkastet till avtal, vilket ger 
tillräcklig flexibilitet inom en enda och sammanhängande övergripande ram. 
Parlamentet gläder sig över att eventuella kompletterande avtal som kan ingås i ett 
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senare skede kommer att utgöra en integrerad del av de övergripande bilaterala 
förbindelser som regleras av avtalet, inbegripet dess institutionella bestämmelser i 
enlighet med del fem i utkastet till avtal.

21. Europaparlamentet gläder sig över förslaget att inrätta ett partnerskapsråd med 15 
specialiserade kommittéer med ansvar för avtalets huvudområden, som ska övervaka 
och underlätta genomförandet och tillämpningen av avtalet och eventuella 
kompletterande avtal, för att på så sätt säkerställa en gemensam fortlöpande 
övervakning och förvaltning av avtalet.

22. Europaparlamentet kräver att det i det framtida avtalet införs ambitiösa bestämmelser 
om rörlighet för personer. Parlamentet välkomnar de åtaganden på området för 
mänskliga rättigheter som fastställs i utkastet till avtal, inbegripet efterlevnad av 
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Parlamentet betonar behovet 
av att formalisera dessa åtaganden, däribland respekten för Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet upprepar att det framtida rättsliga och polisiära 
samarbetet och samarbetet inom asyl- och migrationspolitiken mellan EU och Förenade 
kungariket bör vara i linje med sådana formaliserade åtaganden.

23. Europaparlamentet betonar behovet av att inkludera tydliga bestämmelser som 
upprätthåller målen i artikel 21 i EU-fördraget, inbegripet en regelbaserad 
världsordning, rättsstatsprincipen och främjande av demokrati, med särskild 
uppmärksamhet på skyddet av unionens värden, grundläggande rättigheter och 
intressen, säkerhet, oberoende och integritet.

24. Europaparlamentet välkomnar förslaget att inrätta en parlamentarisk församling för 
ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av Förenade kungarikets parlament, 
med rätt att få information från partnerskapsrådet och att lägga fram rekommendationer 
för detta råd.

25. Europaparlamentet betonar vikten av interparlamentariskt samarbete mellan 
parlamentsledamöter från EU och Förenade kungariket. Parlamentet erkänner Förenade 
kungarikets positiva bidrag i EU:s interparlamentariska forum före Förenade 
kungarikets utträde ur EU. Parlamentet ser fram emot fortsatta parlamentariska 
förbindelser med Förenade kungarikets parlament.

26. Europaparlamentet anser att formella arrangemang, såsom den parlamentariska 
församlingen och det civila samhällets deltagande i genomförandet av avtalet genom de 
föreslagna inhemska rådgivande grupperna och forumet för det civila samhället, kan 
bidra väsentligt till legitimitet och transparens i genomförandet av det framtida avtalet 
och den framtida utvecklingen av partnerskapet.

27. Europaparlamentet anser att tydligare uppgifter bör lämnas om hur forumet för det 
civila samhället ska fungera, särskilt om hur dialogen och samrådet mellan forumet och 
partnerskapsrådet kommer att organiseras.

28. Europaparlamentet begär att parlamentets roll, utöver den roll det spelar inom ramen för 
den parlamentariska församlingen, respekteras i förbindelse med genomförandet av 
bestämmelserna om lagstiftningsmässigt samarbete för att säkerställa att parlamentet 
kan utöva en adekvat politisk tillsyn och att dess rättigheter och befogenheter som 
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medlagstiftare garanteras. Parlamentet anser att dess rätt att bli informerat om metoden 
för översynen av avtalet och eventuella kompletterande avtal samt om övervakningen av 
deras genomförande bör stå i proportion till det planerade partnerskapets hittills 
exceptionella karaktär.

29. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 184 i utträdesavtalet föreskrivs att 
unionen och Förenade kungariket ska göra sitt yttersta, i uppriktig anda och med full 
respekt för varandras rättsordningar, för att vidta nödvändiga steg för att skyndsamt 
förhandla fram avtalen rörande deras framtida förbindelser. Parlamentet noterar 
bekymrat att betydande skillnader kvarstår mellan parterna i detta skede av 
förhandlingarna, bland annat när det gäller räckvidden för och den rättsliga 
utformningen av den text som ska förhandlas fram. Parlamentet beklagar i detta 
sammanhang Förenade kungarikets bristande vilja att ta tag i ett stort antal kritiska 
frågor. Parlamentet är dessutom bekymrat över covid-19-pandemins negativa 
konsekvenser på tidsplanen för slutförandet av förhandlingarna om ett övergripande 
framtida partnerskap före övergångsperiodens utgång den 31 december 2020. 
Parlamentet varnar för att dessa faktorer ökar risken för en situation där allt blir 
hängande i luften och där avsaknaden av en överenskommelse om ett övergripande 
framtida partnerskap, som garanterar en smidig övergång och alla nödvändiga 
institutionella arrangemang, kommer att leda till ytterligare ekonomiska skador utöver 
covid-19-krisen. Parlamentet upprepar i detta sammanhang den möjlighet som fastställs 
i artikel 132 i utträdesavtalet att anta ett beslut om förlängning av övergångsperioden 
utöver den 31 december 2020. Parlamentet påminner om att ett sådant beslut om att 
förlänga övergångsperioden måste fattas senast den 1 juli 2020.
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