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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní 
obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

K provádění dohody o vystoupení

1. připomíná své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o provádění a monitorování ustanovení 
týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení1, přičemž znovu opakuje, že úplné 
provedení dohody o vystoupení je i nadále absolutní prioritou;

2. připomíná, že dodržování smluv je základní zásadou každého právního řádu, a zejména 
mezinárodního právního řádu; zdůrazňuje, že stabilita a důvěra v rámci vztahů mezi 
Evropskou unií a Spojeným královstvím závisí na tom, že obě strany budou dodržovat 
zásady, podle nichž je pro ně dohoda o vystoupení závazná a musí být prováděna 
v dobré víře;

3. vyzývá obě strany, aby zajistily důsledné provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku; 
varuje, že smíšený výbor EU a Spojeného království zřízený podle článku 164 dohody 
o vystoupení nelze využívat jako fórum pro nové vyjednávání o podmínkách tohoto 
protokolu nebo jakékoliv jiné části dohody o vystoupení;

4. bere na vědomí první schůzku smíšeného výboru EU a Spojeného království dne 
30. března 2020, která se věnovala aktuálnímu stavu provádění dohody o vystoupení, 
a zejména protokolu o Irsku a Severním Irsku a části týkající se občanských práv; 
zdůrazňuje, že po této schůzce Evropská komise uvedla, že je „naprosto nezbytné 
předložit podrobný časový harmonogram a pokračovat s nezbytnými opatřeními, jako je 
příprava na zavedení celních režimů pro zboží vstupující do Severního Irska z Velké 
Británie a zajištění toho, aby mohly být prováděny veškeré nezbytné sanitární 
a fytosanitární kontroly a další regulační kontroly zboží vstupujícího do Severního Irska 
z území mimo EU“;

5. očekává, že Parlament bude okamžitě a plně informován o všech diskusích 
probíhajících ve smíšeném výboru a o všech rozhodnutích, která přijal; v tomto ohledu 
připomíná povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 
2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii2, a zejména čl. 2 
odst. 3 tohoto rozhodnutí, který stanoví, že Parlament musí mít možnost plně uplatňovat 
v průběhu celého jednání smíšeného výboru své institucionální výsady;

6. v této souvislosti připomíná, že předseda Evropské komise se v plénu Evropského 
parlamentu dne 16. dubna 2019 zavázal k tomu, že Komise úzce zapojí Parlament a 
v maximální míře zohlední jeho postoje při práci smíšeného výboru a že ve věci brexitu 
nic nebude moci být rozhodnuto, aniž by bylo plně vzato v potaz stanovisko 
Parlamentu;

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0006.
2 Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1.
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7. připomíná, že smíšený výbor EU a Spojeného království má před uplynutím 
přechodného období přijmout důležitá rozhodnutí ohledně provádění protokolu o Irsku 
a Severním Irsku, a zejména podle článku 5 tohoto protokolu; doufá, že prioritou bude 
zahájení činnosti šesti specializovaných výborů stanovených v dohodě o vystoupení 
v klíčových oblastech pro provádění dohody o vystoupení, a především 
specializovaného výboru pro protokol o Irsku a Severním Irsku;

8. je znepokojen postupem uplatňování systému registrace k pobytu ve Spojeném 
království pro občany EU (EU Settlement Scheme); v tomto ohledu konstatuje, že podle 
nejnovějších statistických údajů tohoto systému registrace za únor 2020, zveřejněných 
britským ministerstvem vnitra dne 19. března 2020, činil celkový počet žádostí 
obdržených do 29. února 2020 více než 3,3 milionu (3 343 700) a z celkového počtu 
uzavřených žádostí byl 58 % udělen status usazené osoby a 41 % předběžný status 
usazené osoby;

9. domnívá se, že počet osob, kterým byl udělen předběžný status usazené osoby, je 
poměrně vysoký v porovnání s počtem osob, kterým byl udělen status usazené osoby; 
naléhavě žádá britské ministerstvo vnitra, aby bylo flexibilní, pokud jde o důkazy 
o tom, že žadatelé žijí ve Spojeném království po dobu požadovaných pěti let; je také 
znepokojen tím, že žadatelům není vydáván žádný fyzický důkaz o tom, jaký status jim 
byl udělen;

10. znovu opakuje, že Parlament bude pozorně sledovat provádění veškerých ustanovení 
dohody o vystoupení;

K jednání o novém partnerství mezi EU a Spojeným královstvím – institucionální 
ustanovení a správa

11. vítá návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím zveřejněný Evropskou 
komisí dne 18. března 2020 („návrh dohody“), který navrhuje komplexní dohodu 
o prohloubeném a úzkém partnerství, souhrnném institucionálním rámci a důsledných 
a vymahatelných ustanoveních o řešení sporů založených na pravidlech, včetně trvalého 
řízení dohody a dohledu nad ní a také ujednání o řešení sporů, vymáhání a dodržování; 
domnívá se, že přístup návrhu dohody předloženého Evropskou komisí brání vzniku 
velkého množství dvoustranných dohod, které by nevyhnutelně vedlo k problémům 
vzhledem k přirozené složitosti a neúplnosti takového systému;

12. trvá na tom, že jakákoliv dohoda o novém vztahu mezi EU a Spojeným královstvím 
musí být koherentní a přizpůsobená zeměpisné blízkosti obou stran i značné 
propojenosti jejich ekonomik; odmítá v tomto ohledu selektivní vybírání různých prvků 
z jiných právních a obchodních rámců, které platí ve vztazích mezi EU a dalšími třetími 
zeměmi;

13. odmítá možnost, že by v důsledku nedostatku času na uzavření jednání nebylo dosaženo 
komplexní dohody, ale jen několika odvětvových dohod; znovu opakuje, že je stále 
možné prodloužit přechodné období v souladu s článkem 132 dohody o vystoupení; je 
znepokojen tím, že pandemie COVID-19 by mohla mít negativní dopad na plánovaný 
harmonogram uzavření dohody; varuje před tím, že přísné dodržování tohoto 
harmonogramu ve složité situaci zvyšuje riziko tvrdého brexitu po skončení 
přechodného období;
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14. bere na vědomí dokument zveřejněný britskou vládou dne 27. února 2020 pod názvem 
„Budoucí vztah s EU – přístup Spojeného království k jednáním“; vítá návrh britské 
vlády na „systém správy a řízení, který je vhodný pro vztah svrchovaných a rovných 
partnerů“; odmítá však nejednotný přístup britské vlády založený na vyloučení odvětví, 
jako jsou dotace, politika hospodářské soutěže, obchod a práce, obchod a životní 
prostředí a zdanění, z mechanismu pro řešení sporů v rámci dohody a zároveň navržení 
zvláštních dohod se specifickými mechanismy správy v oblastech, jako je vymáhání 
právních předpisů a justiční spolupráce v trestních věcech, jaderná spolupráce, nebo 
mechanismy pro řešení politických sporů v oblastech týkajících se výměny údajů pro 
účely vymáhání právních předpisů a operační spolupráce mezi donucovacími orgány;

15. trvá na tom, že pro budoucí vztahy se Spojeným královstvím jako celkem by měl být 
zvážen souhrnný rámec se systémem horizontální správy; připomíná, že Spojené 
království si jako bývalý členský stát vybudovalo důležité struktury pro institucionální 
spolupráci a dialog s EU, které by měly usnadnit fungování takovýchto horizontálních 
ujednání;

16. dále konstatuje, že v souladu se standardním postupem EU při uzavírání dohod 
o volném obchodu stanoví návrh dohody výjimky a individualizované mechanismy pro 
řešení sporů v určitých oblastech, včetně diplomatických prostředků pro výklad 
a uplatňování částí návrhu dohody týkajících se zahraniční politiky, bezpečnosti 
a obrany, takže nabízí dostatečnou flexibilitu v jediném soudržném a souhrnném rámci; 
vítá skutečnost, že jakékoliv doplňující dohody, které mohou být uzavřeny v pozdější 
fázi, budou nedílnou součástí celkového dvoustranného vztahu řízeného touto dohodou, 
včetně jejích institucionálních ustanovení uvedených v části pět návrhu dohody;

17. domnívá se, že návrh dohody stanoví pevný, koherentní a flexibilní systém správy 
a řízení a poskytuje mechanismy řešení sporů, které zajišťují účinná, rychle použitelná 
a odrazující nápravná opatření vycházející z postupů WTO a dohod o volném obchodu 
a že naprosto odpovídají bezprecedentní povaze rozsáhlého partnerství, které je 
plánováno;

18. vítá ustanovení návrhu dohody, jejichž cílem je zachovat samostatnost právního řádu 
EU, včetně role Soudního dvora Evropské unie jako nejvyššího orgánu odpovědného za 
výklad práva EU;

19. vítá návrh na zřízení Rady partnerství, které by pomáhalo 15 specializovaných výborů 
odpovědných za hlavní oblasti uvedené v dohodě a která by měla na starosti dohled nad 
prováděním a uplatňováním dohody a případných doplňujících dohod a napomáhání 
tomuto provádění a uplatňování, a tak by zajišťovala společný nepřetržitý dohled 
a řízení této dohody;

20. vítá návrh na zřízení Parlamentního shromáždění pro partnerství pro poslance 
Evropského parlamentu a parlamentu Spojeného království, které by mělo právo 
dostávat informace od Rady partnerství a předkládat jí doporučení;

21. domnívá se, že formální ujednání, jako je Parlamentní shromáždění pro partnerství 
a účast občanské společnosti při provádění dohody prostřednictvím navrhovaných 
domácích poradních skupin a fóra občanské společnosti, mohou podstatně přispět 
k legitimitě a transparentnosti provádění budoucí dohody a budoucímu vývoji 
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partnerství; domnívá se však, že Parlamentní shromáždění pro partnerství by mělo mít 
právo dostávat povinně pravidelné zprávy o provádění dohody a doplňujících dohod;

22. domnívá se, že by měly být poskytnuty další podrobnosti ohledně fungování fóra 
občanské společnosti, zejména ohledně způsobu, jak bude veden dialog a konzultace 
mezi tímto fórem a Radou partnerství;

23. požaduje, aby byla Parlamentu, nad rámec případné role v Parlamentním shromáždění 
pro partnerství, přidělena formální role v ujednáních o regulační spolupráci stanovených 
v návrhu dohody, aby tak bylo zajištěno, že bude schopen vykonávat skutečný politický 
dohled, a aby byla zaručena jeho práva a výsady jako spolunormotvůrce; domnívá se, že 
práva Parlamentu na to, aby byl informován o ujednáních týkajících se revize dohody 
a jakýchkoliv doplňujících dohod a o sledování jejich provádění, by měla odpovídat 
bezprecedentní povaze plánovaného partnerství.


