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Kære formænd

Det glæder mig at meddele, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, i forlængelse af 
Formandskonferencens afgørelse af 26. november 2020, den 27. januar 2021 besluttede at 
sende en udtalelse i form af en skrivelse til Udenrigsudvalget og Udvalget om International 
Handel i forbindelse med ovennævnte procedure i henhold til forretningsordenens artikel 56, 
stk. 1.

Vores udvalg vedtog denne udtalelse på mødet den 4. februar 20211 og besluttede at opfordre 

1 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Antonio Tajani (formand), Gabriele Bischoff (næstformand), 
Charles Goerens (næstformand), Giuliano Pisapia (næstformand), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro 
Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Juan Fernando López Aguilar (på vegne af Włodzimierz Cimoszewicz), 
Maite Pagazaurtundúa (på vegne af Pascal Durand), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, 
Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, 
Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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de førnævnte udvalg, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i deres 
udkast til henstilling.

Jeg fremsender hermed Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders udtalelse, som omhandler 
de emner, der henhører under Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders kompetence, og i 
særdeleshed forvaltningsbestemmelserne og de institutionelle bestemmelser i handels- og 
samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Med venlig hilsen

Antonio Tajani
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FORSLAG

Generelle bemærkninger

Den 24. december 2020 afsluttede forhandlere for EU og Det Forenede Kongerige 
forhandlingerne om en handels- og samarbejdsaftale. Handels- og samarbejdsaftalen, aftalen 
om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer og 
Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af 29. december 20202 om undertegnelsen af begge aftaler 
blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 31. december 2020 (L 444).

Indgåelse af handels- og samarbejdsaftalen med Det Forenede Kongerige skal hilses 
velkommen, da den er resultatet af Unionens vilje til at etablere et partnerskab med Det 
Forenede Kongerige, som er så nært, som det er muligt, med et naboland, der har mange 
interesser til fælles med EU. Indgåelsen af handels- og samarbejdsaftalen er i både EU's og 
Det Forenede Kongeriges interesse og i begge parters borgeres, forbrugeres og virksomheders 
interesse.

Parlamentet har givet klart udtryk for sin holdning til målsætningerne og principperne for 
forhandlingerne om et fremtidigt partnerskab, navnlig i sin beslutning af 12. februar 2020 om 
det foreslåede forhandlingsmandat med henblik på et nyt partnerskab med Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland3, og i sin henstilling af 18. juni 2020 om 
forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland4.

Midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen

Det fremgår af handels- og samarbejdsaftalens artikel FINPROV.11, stk. 2, (Ikrafttræden og 
foreløbig anvendelse), at parterne er enige om at anvende handels- og samarbejdsaftalen 
midlertidigt fra 1. januar 2021 til 28. februar 2021 eller indtil en anden dato, som er fastsat af 
Partnerskabsrådet.

Som det fremgår af Parlamentets Formandskonference den 28. december 2020, skyldtes 
afgørelsen om midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen udelukkende de 
unikke og særlige omstændigheder omkring indgåelsen af handels- og samarbejdsaftalen, 
hvorved den var blevet uundgåelig for at afbøde forstyrrelser for borgere og virksomheder og 
undgå det kaos, der ville opstå ved et no deal-scenarie. Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender understreger, på linje med Formandskonferencen, at denne særlige midlertidige 
anvendelse hverken kan danne præcedens eller genåbne etablerede forpligtelser indgået blandt 
EU-institutioner, og at den ikke kan tjene som skabelon for fremtidige 

2 Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af 29. december 2020 om undertegnelse på Unionens vegne og om 
midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden 
side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om 
sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (EUT L 444 af 31.12.2020, s. 
2).
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0033.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0152.
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godkendelsesprocedurer.

Vi beklager, at den tid, der er afsat til Parlamentets kontrol af handels- og samarbejdsaftalen, 
er utilstrækkelig til at udføre en indgående parlamentarisk kontrol af en aftale af handels- og 
samarbejdsaftalens karakter og kompleksitet. Derudover giver vi udtryk for vores bekymring 
over, at oversættelsen af handels- og samarbejdsaftalen til 24 officielle sprog inden udgangen 
af den begrænsede periode for den midlertidige anvendelse med al sandsynlighed vil vise sig 
at være umulig, hvilket kan føre til en situation, hvor Rådet ikke kan vedtage afgørelsen om 
indgåelsen af handels- og samarbejdsaftalen umiddelbart efter afstemningen om godkendelsen 
i Parlamentet den 23. februar 2021. 

I sine beslutninger og i sine udvekslinger med Kommissionen har Parlamentet konsekvent 
gentaget vigtigheden af sin kontrolfunktion i godkendelsesproceduren og af nødvendigheden 
af at blive inddraget fuldt ud i alle faser af forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om 
handels- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med traktaterne og EU-Domstolens 
relevante retspraksis. De tilsagn, som Kommissionen tidligere har givet i den sammenhæng, 
skal der også mindes om.

Fælles forvaltningssystem – Parlamentets rolle

Vi bifalder overordnet set indførelsen af et fælles forvaltningssystem, som Parlamentet har 
slået til lyd for i tidligere beslutninger, som en overordnet ramme for forbindelserne med Det 
Forenede Kongerige, der omfatter det fælles løbende tilsyn med og den fælles løbende 
forvaltning af handels- og samarbejdsaftalen og supplerende aftaler. Vi beklager dog dette 
systems kompleksitet, idet det inkluderer en lang række forskellige forvaltningsmekanismer 
og tvistbilæggelsesmekanismer.

Parlamentet fandt i sin beslutning af 12. februar 2020, at udformningen af 
forvaltningsordningerne bør stå i et rimeligt forhold til karakteren, omfanget og dybden af de 
fremtidige forbindelser og tage hensyn til graden af parternes sammenkobling, samarbejde og 
nærhed, samtidig med at der sikres en effektiv anvendelse af hele den fremtidige aftale. I en 
Union grundlagt på princippet om demokrati, og i betragtning af bredden og dybden af 
handels- og samarbejdsaftalen, som ikke er en almindelig handels- og samarbejdsaftale, er 
Parlamentets rolle i dens gennemførelse endnu mere relevant og skal styrkes yderligere.

Ydermere har Parlamentet konsekvent gentaget, at det har ret til at blive inddraget og blive 
holdt fuldt orienteret i alle faser af gennemførelsen af enhver handels- og samarbejdsaftale 
mellem EU og Det Forenede Kongerige, herunder ved en gennemgang heraf. Således 
understregede Parlamentet i sin beslutning af 12. februar 2020 også, at EU-repræsentanter i 
ethvert forvaltningsorgan, der har til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af handels- og 
samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, bør være underlagt passende 
ansvarlighedsmekanismer, der involverer Parlamentet;

Hverken handels- og samarbejdsaftalens bestemmelser om forvaltning eller Rådets afgørelse 
(EU) 2020/2252 af 29. december 2020 kommer imidlertid i nærheden af at leve op til disse 
betingelser og krav vedrørende Parlamentets inddragelse i forvaltningsstrukturer og 
-mekanismer. Faktisk er handels- og samarbejdsaftalens bestemmelser for så vidt angår 
parlamentarisk kontrol og tilsyn åbenlyst utilstrækkelige.
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I Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 fastsættes det, at Kommissionen sikrer, at Rådet modtager 
alle oplysninger og dokumenter vedrørende ethvert møde i aftalens fælles organer eller enhver 
akt, der vedtages ved skriftlig procedure inden det pågældende møde, eller brug af skriftlig 
procedure. Men på trods af, at handels- og samarbejdsaftalen blev indgået som en "ren" EU-
aftale, hvilket burde begrunde en styrket rolle til Parlamentet, er det blot blevet sat "i stand til 
at udøve sine institutionelle prærogativer fuldt ud gennem hele processen i overensstemmelse 
med traktaterne" (artikel 2, stk. 3, i Rådets afgørelse (EU) 2020/2252), mens medlemsstaterne 
har en automatisk ret til at deltage i delegationerne til møder i Partnerskabsrådet og andre 
fælles organer (artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i Rådets afgørelse (EU) 2020/2252). 

Ifølge Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 har handels- og samarbejdsaftalen en ekstraordinær 
og unik karakter i kraft af, at det er en omfattende aftale med et land, der er trådt ud af 
Unionen. Denne unikke karakter og princippet om loyalt samarbejde mellem institutionerne, 
som anerkendt i betragtning 11 i denne rådsafgørelse, kræver reel inddragelse af Parlamentet i 
gennemførelsen af en aftale, som tildeler vidtgående beføjelser til de fælles organer, den 
danner.

For at respektere Parlamentets rolle som medlovgiver og dets kontrolbeføjelser opfordrer vi 
derfor til en detaljeret og utvetydig forpligtelse fra Kommissionens side via en 
interinstitutionel aftale, der fastsætter følgende:

 fuld inddragelse af Parlamentet i udarbejdelsen af EU's holdninger til ændringer af 
handels- og samarbejdsaftalen, der skal indtages af Partnerskabsrådet

 grundig og rettidig underretning af Parlamentet både før og efter alle afgørelser truffet 
af de fælles organer i henhold til handels- og samarbejdsaftalen

 Parlamentets godkendelse af alle afgørelser, der indebærer væsentlige ændringer i 
handels- og samarbejdsaftalen, i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF, eller som 
vedrører suspension og opsigelse af forpligtelser og andre foranstaltninger i henhold 
til handels- og samarbejdsaftalen, såfremt disse vedrører anliggender, der henhører 
under dets kompetencer i henhold til traktaterne, f.eks. sikring af lige 
konkurrencevilkår

 forpligtelse fra Kommissionens side til at iværksætte tiltag via de instrumenter, den 
har til sin rådighed, når Parlamentet påviser overtrædelser af handels- og 
samarbejdsaftalen, og til i tilfælde, hvor Kommissionen afviger fra Parlamentets 
holdning, at redegøre for årsagerne til afvigelsen

 inddragelse af repræsentanter for Parlamentet i EU-delegationer til møder i 
Partnerskabsrådet og i andre fælles organer nedsat i henhold til handels- og 
samarbejdsaftalen.

Vi opfordrer derfor Kommissionen til højtideligt at bekræfte sit bindende tilsagn om at sikre, 
at Parlamentet straks underrettes fuldt ud, jf. artikel 218, stk. 10, i TEUF, om 
Partnerskabsrådets arbejde og det arbejde, der udføres af de specialiserede udvalg, som er 
nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen. Vi understreger vigtigheden af, at Parlamentet 
holdes orienteret på lige fod med Rådet for at sikre, at det kan udøve sine institutionelle 
beføjelser til fulde.

Fælles forvaltningssystem – specifikke institutionelle bestemmelser
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Der bør henvises til specifikke forvaltningsbestemmelser såsom artikel INST.5 
(Parlamentarisk samarbejde) i handels- og samarbejdsaftalen, som giver Europa-Parlamentet 
og Det Forenede Kongeriges parlament mulighed for at oprette en parlamentarisk 
partnerskabsforsamling. Som nævnt i Parlamentets beslutning af 18. juni 2020 glæder vi os 
over dette forslag, men vi beklager på det kraftigste, at det ikke er en bindende bestemmelse. 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender bekræfter sit tilsagn til parlamentarisk samarbejde 
med Det Forenede Kongeriges Parlament om anliggender, der vedrører gennemførelsen af 
handels- og samarbejdsaftalen, som udtrykt i skrivelsen af 21. januar 2021 fra formand 
Sassoli til Sir Lindsay Hoyle, formand for Det Forenede Kongeriges Underhus.

Ydermere kan den Parlamentariske Partnerskabsforsamling, jf. bestemmelserne i artikel 
INST.5 i handels- og samarbejdsaftalen, anmode om oplysninger fra Partnerskabsrådet, og 
den skal holdes orienteret om Partnerskabsrådets afgørelser og henstillinger. Dog er de 
specialudvalg, som er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen, og som vil have vide 
beføjelser for så vidt angår gennemførelsen af den, ikke medtaget i denne bestemmelse, 
hvilket rejser alvorlig tvivl om gennemsigtigheden i deres funktionsmåde. 

Vi bemærker, at handels- og samarbejdsaftalen er omfattet af bestemmelser om dialog med og 
høring af civilsamfundsorganisationer, herunder via nedsættelse af nationale 
rådgivningsgrupper, som skal høres regelmæssigt om spørgsmål, der er omfattet af handels- 
og samarbejdsaftalen og eventuelle supplerende aftaler, og efterlyser derfor mere effektive 
foranstaltninger til inddragelse af civilsamfundsorganisationer. 

Eftersom artikel INST.8 i handels- og samarbejdsaftalen fastsætter, at parterne skal lette 
oprettelsen af et civilsamfundsforum, som skal mødes mindst en gang om året, er vi af den 
opfattelse, at Parlamentet bør opfordre Kommissionen indtrængende til at sikre, at 
Partnerskabsrådet vedtager de operationelle retningslinjer for afholdelsen af forummet snarest 
muligt, så civilsamfundet har tid til at forberede sig til mødet i 2021. 

Tvistbilæggelse

Parlamentet påpegede i sine beslutninger, at tvistbilæggelsesmekanismen er nødt til at være 
gennemsigtig og robust, at den bør indeholde bestemmelser for gradvise sanktioner og 
afhjælpende foranstaltninger til situationer, hvor det er blevet fastslået, at en af parterne har 
tilsidesat sine forpligtelser, samt at mekanismen skal kunne sikre effektive, hurtigt 
gennemførlige og afskrækkende foranstaltninger.

Vi bifalder, at handels- og samarbejdsaftalen fastsætter et bindende generelt 
tvistbilæggelsessystem, selv om visse områder ikke er omfattet af dets anvendelsesområde. 
For dette gælder, at særlige tvistbilæggelses- eller håndhævelsesmekanismer finder 
anvendelse i overensstemmelse med sædvanlig praksis i lignende internationale aftaler.

Vi bemærker, at der for de områder, der er undtaget fra det generelle tvistbilæggelsessystem, 
findes differentierede håndhævelsesordninger, der afspejler forskellige behov, afhængigt af 
det pågældende område. Disse inkluderer særlige tvistbilæggelsesmekanismer (tredje del: 
Retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager), ingen tvistbilæggelsesmekanisme som 
sådan (kapitel 5: Beskatning, afsnit XI: Lige vilkår for åben og fair konkurrence og 
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bæredygtig udvikling) eller national håndhævelse ved hver af parternes myndigheder og 
domstole (kapitel 3: Kontrol med subsidier, afsnit XI: Lige vilkår for åben og fair 
konkurrence og bæredygtig udvikling) og afhjælpende foranstaltninger og 
udligningsforanstaltninger samt suspensions- eller opsigelsesmuligheder i tilfælde af, at den 
anden part overtræder forpligtelser.

Vi gentager, at Parlamentet bør inddrages i udarbejdelsen af EU-afgørelser angående sådanne 
foranstaltninger med betydelig indvirkning på gennemførelsen af handels- og 
samarbejdsaftalen, og understreger især, at Parlamentet skal stilles på lige fod med 
Kommissionen og Rådet i udvælgelsesprocessen til voldgiftsretten. 

Den Europæiske Unions Domstols rolle

Parlamentet har i sine beslutninger konsekvent givet udtryk for, at der i en aftale mellem EU 
og Det Forenede Kongerige bør være streng overensstemmelse med, blandt andet, 
principperne for opretholdelse af EU's selvstændige beslutningstagning og for beskyttelse af 
EU's retsorden samt EU-Domstolens rolle som det øverste organ for fortolkning af EU-retten. 
I den sammenhæng har Parlamentet fastslået, at forvaltningsordningerne for så vidt angår 
bestemmelser baseret på EU-retlige begreber bør indeholde bestemmelser om forelæggelse 
for EU-domstolen.

Vi beklager, at handels- og samarbejdsaftalen stort set ikke tildeler EU-domstolen nogen rolle 
på trods af, at parterne i den politiske erklæring, som de begge har tilsluttet sig, forpligtede sig 
til at sikre, at voldgiftspanelet ville henvise til EU-Domstolen for at få en bindende afgørelse i 
sager, hvor en tvist mellem dem har rejst spørgsmål om fortolkningen af EU-retlige begreber.

Vi forstår, at den fulde tvistbilæggelsesprocedure ikke vil blive anvendt på de tekster i 
handels- og samarbejdsaftalen, som er tæt på EU-retlige begreber, for at undgå, at EU-retten 
fortolkes af voldgiftsretten – dette omfatter spørgsmål inden for retshåndhævelse og social 
sikring. Dog vil fortolkningen af disse koncepter blive baseret på den fælles forståelse af de 
relevante bestemmelser som aftalt mellem de fælles organer, der forvalter gennemførelsen af 
handels- og samarbejdsaftalen. Dette kan meget vel give anledning til spørgsmål om den 
ensartede fortolkning af EU-retlige begreber, eftersom spørgsmål, der på nuværende tidspunkt 
afgøres ved nationale domstole i henhold til EU-retten eller ved EU-Domstolen, vil skulle 
løses gennem politiske aftaler enten i de udvalg, der er nedsat ved handels- og 
samarbejdsaftalen, eller ved voldgiftsretten.

I artikel COMPROV.13 er det fastsat, at handels- og samarbejdsaftalen skal fortolkes i 
overensstemmelse med folkeretlige regler. Idet der således er flere retningslinjer for 
anvendelse og håndhævelse af handels- og samarbejdsaftalens bestemmelser, herunder via 
nationale myndigheder og domstole, kan en konsekvent og ensartet fortolkning blive bragt i 
fare.

Sammenhængen med udtrædelsesaftalen

Vi bifalder handels- og samarbejdsaftalens artikel FINPROV.2 (Forhold til andre aftaler), 
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som tydeliggør forholdet mellem handels- og samarbejdsaftalen og udtrædelsesaftalen.

Vi fremhæver, at udtrædelsesaftalen er en enkeltstående, uafhængig aftale. Vi gentager, at den 
effektive og fuldstændige gennemførelse af udtrædelsesaftalen fortsat prioriteres. Som det 
kompetente udvalg bestræber Udvalget om Konstitutionelle Anliggender sig på at føre nøje 
tilsyn med gennemførelsen af udtrædelsesaftalen. Vi understreger, at det er Parlamentets 
etablerede holdning, at en fuld og loyal gennemførelse af udtrædelsesaftalen fra Det Forenede 
Kongeriges side er en grundforudsætning for den fremtidige udvikling af forbindelserne 
mellem EU og Det Forenede Kongerige, især inden for borgerrettigheder og protokollen om 
Nordirland.

Vi minder om, at handels- og samarbejdsaftalen baner vejen for et tidsubegrænset forhold 
mellem EU og Det Forenede Kongerige, som kan udvikle sig yderligere i retning af et 
stærkere og mere ambitiøst partnerskab i fremtiden. Vi gentager derfor, at god tro og tillid 
fortsat spiller en afgørende rolle i det generelle forhold mellem EU og Det Forenede 
Kongerige, og at de er grundforudsætninger for den fremtidige styrkelse af forholdet mellem 
EU og Det Forenede Kongerige, hvilket er i begge parters interesse.

Konklusion

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer derfor til en detaljeret og utvetydig 
forpligtelse fra Kommissionen via en interinstitutionel aftale, der fastsætter følgende:

 fuld inddragelse af Parlamentet i udarbejdelsen af EU's holdninger til ændringer af 
handels- og samarbejdsaftalen, der skal indtages af Partnerskabsrådet

 grundig og rettidig underretning af Parlamentet både før og efter alle afgørelser truffet 
af de fælles organer i henhold til handels- og samarbejdsaftalen

 Parlamentets godkendelse af alle afgørelser, der indebærer væsentlige ændringer i 
handels- og samarbejdsaftalen, i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF, eller 
suspension og opsigelse af forpligtelser og andre foranstaltninger i henhold til 
handels- og samarbejdsaftalen, såfremt disse vedrører anliggender, der henhører under 
dets kompetencer i henhold til traktaterne, f.eks. sikring af lige konkurrencevilkår

 forpligtelse fra Kommissionens side til at iværksætte tiltag via de instrumenter, den 
har til sin rådighed, når Parlamentet påviser overtrædelser af handels- og 
samarbejdsaftalen, og til i tilfælde, hvor Kommissionen afviger fra Parlamentets 
holdning, at redegøre for årsagerne til afvigelsen

 inddragelse af repræsentanter for Parlamentet i EU-delegationer til møder i 
Partnerskabsrådet og i andre fælles organer nedsat i henhold til handels- og 
samarbejdsaftalen. 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender er af den overbevisning, at de ovennævnte 
metoder til inddragelse af Parlamentet bør fastsættes forud for afslutningen af 
godkendelsesproceduren i en interinstitutionel aftale i overensstemmelse med artikel 148 i 
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Parlamentets forretningsorden.

Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af 29. december 2020 bør ændres, så Parlamentet og Rådet 
stilles lige hvad angår modtagelse af information og deltagelse i forvaltningsstrukturerne, der 
er fastsat i handels- og samarbejdsaftalen, således at det gøres muligt for Parlamentet på 
korrekt vis at varetage sit hverv med hensyn til kontrol af og tilsyn med gennemførelsen af 
handels- og samarbejdsaftalen.

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om 
International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet 
godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og 
samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab 
på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side 
og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede 
informationer.


