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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην 
πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης

1. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία 
αποχώρησης1, όπου επαναλαμβάνει ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας 
αποχώρησης εξακολουθεί να αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα·

2. υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με συνθήκες αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε έννομης 
τάξης και, ειδικότερα, της διεθνούς έννομης τάξης· τονίζει ότι η σταθερότητα και η 
εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου εξαρτώνται από τον σεβασμό που επιδεικνύουν και τα δύο μέρη στις αρχές 
τις οποίες δεσμεύονται να τηρούν βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, και ότι η εν λόγω 
συμφωνία πρέπει να εφαρμόζεται καλόπιστα·

3. καλεί τα δύο μέρη να εξασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά 
με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία· προειδοποιεί ότι η μεικτή επιτροπή ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 164 της συμφωνίας αποχώρησης, 
δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως φόρουμ για τη διαπραγμάτευση των όρων του εν 
λόγω πρωτοκόλλου ή οποιουδήποτε άλλου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την πρώτη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου, της 30ής Μαρτίου 2020, η οποία επικεντρώθηκε στην πορεία προόδου της 
εφαρμογής της συμφωνίας αποχώρησης, ειδικότερα δε του πρωτοκόλλου σχετικά με 
την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και του μέρους που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών· 
τονίζει ότι, σε συνέχεια της εν λόγω συνεδρίασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι 
«είναι επείγουσα ανάγκη να υποβληθεί λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα, όπως η προετοιμασία για την έναρξη εφαρμογής τελωνειακών 
διαδικασιών για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τη Μεγάλη 
Βρετανία, καθώς και η μέριμνα ώστε να διενεργούνται όλοι οι αναγκαίοι υγειονομικοί 
και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, αλλά και άλλοι κανονιστικοί έλεγχοι, σε σχέση με τα 
εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τρίτες χώρες»·

5. αναμένει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως και αμέσως για όλες τις 
συζητήσεις που πραγματοποιούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη μεικτή 
επιτροπή· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη 
σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας2, ειδικότερα δε το άρθρο 2 παράγραφος 3, που 
προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί πλήρως τα θεσμικά του 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0006.
2 ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 1.
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προνόμια καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της μεικτής επιτροπής·

6. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση που ανέλαβε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ενώπιον της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, στις 16 Απριλίου 2019, 
σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο και θα 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των εργασιών της 
μεικτής επιτροπής, καθώς και ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς να 
συνεκτιμηθεί πλήρως η θέση του Κοινοβουλίου·

7. υπενθυμίζει ότι, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρόκειται να ληφθούν 
σημαντικές αποφάσεις από τη μεικτή επιτροπή ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά 
την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, ειδικότερα 
δε δυνάμει του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου· ελπίζει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην 
έναρξη των εργασιών των έξι ειδικών επιτροπών που προβλέπονται στη συμφωνία 
αποχώρησης σχετικά με τους βασικούς τομείς εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας, 
ειδικότερα δε της ειδικής επιτροπής με αντικείμενο το πρωτόκολλο σχετικά με την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία·

8. εκφράζει την ανησυχία του για τη διαδικασία εφαρμογής του συστήματος 
εγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά το σύστημα εγκατάστασης της ΕΕ 
για τον Φεβρουάριο του 2020, τα οποία δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις 19 Μαρτίου 2020, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που 
είχαν παραληφθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020 υπερέβαινε τα 3,3 εκατομμύρια 
(3 343 700), και ότι, από τον συνολικό αριθμό των αιτούντων, των οποίων η αίτηση 
περατώθηκε, στο 58 % χορηγήθηκε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου και στο 41 % 
χορηγήθηκε καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου·

9. θεωρεί ότι ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες χορηγήθηκε καθεστώς δυνάμει 
εγκατεστημένου προσώπου είναι αναλογικά υψηλός σε σχέση με τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες χορηγήθηκε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου· προτρέπει 
το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου να επιδεικνύει ευελιξία όσον 
αφορά την αποδοχή των στοιχείων που παρέχουν οι αιτούντες τα οποία αποδεικνύουν 
ότι βρίσκονται στη χώρα την απαιτούμενη πενταετία· εκφράζει επίσης την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι αιτούντες δεν λαμβάνουν κανένα αποδεικτικό του καθεστώτος 
που τους έχει χορηγηθεί·

10. επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για την εφαρμογή όλων 
των διατάξεων της συμφωνίας αποχώρησης·

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου – θεσμικές διατάξεις και διακυβέρνηση

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο κειμένου της συμφωνίας για τη νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
18 Μαρτίου 2020 («σχέδιο κειμένου της συμφωνίας»), και το οποίο προτείνει μια 
ευρεία συμφωνία για μια βαθιά και στενή εταιρική σχέση, ένα γενικό θεσμικό πλαίσιο 
και συμπαγείς και εκτελεστές διατάξεις για την επίλυση διαφορών με βάση τους 
κανόνες, συμπεριλαμβανομένων της συνεχούς διαχείρισης και εποπτείας της 
συμφωνίας, καθώς και ρυθμίσεων σχετικά με την επίλυση διαφορών, την επιβολή και 
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τη συμμόρφωση· θεωρεί ότι η προσέγγιση του σχεδίου κειμένου της συμφωνίας που 
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτρέπει τη σύναψη πολλών διμερών συμφωνιών, 
κάτι που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αδυναμίες λόγω της εγγενούς πολυπολοκότητας 
και του ατελούς χαρακτήρα ενός τέτοιου συστήματος·

12. επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για μια νέα σχέση μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να είναι συνεκτική και να προσαρμόζεται στη γεωγραφική 
εγγύτητα των δύο μερών, αφενός, και στον υψηλό βαθμό αλληλοσύνδεσης των 
οικονομιών τους, αφετέρου· απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, την επιλεκτική ενσωμάτωση 
διαφόρων στοιχείων από τα διάφορα νομικά και εμπορικά πλαίσια που εφαρμόζονται 
στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και διαφόρων άλλων τρίτων χωρών·

13. απορρίπτει τη μη επίτευξη ευρείας συμφωνίας και την προσφυγή σε διάφορες τομεακές 
συμφωνίες λόγω έλλειψης χρόνου για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· 
επαναλαμβάνει ότι είναι δυνατό να παραταθεί η μεταβατική περίοδος σύμφωνα με το 
άρθρο 132 της συμφωνίας αποχώρησης· εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο 
που ενέχει η πανδημία COVID-19 να επηρεάσει αρνητικά το χρονοδιάγραμμα για τη 
σύναψη της συμφωνίας· προειδοποιεί ότι η αυστηρή τήρηση αυτού του 
χρονοδιαγράμματος υπό δυσχερείς συνθήκες αυξάνει τον κίνδυνο ενός σκληρού Brexit 
κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

14. λαμβάνει υπό σημείωση το έγγραφο που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου στις 27 Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο: «Η μελλοντική σχέση με την ΕΕ – Η 
προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στις διαπραγματεύσεις»· χαιρετίζει την πρόταση 
της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για «ρυθμίσεις διακυβέρνησης που είναι 
κατάλληλες για μια σχέση ίσων κυρίαρχων εταίρων»· απορρίπτει, ωστόσο, μια 
αποσπασματική προσέγγιση, όπως αυτή που προτείνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η οποία θα βασίζεται στην εξαίρεση τομέων όπως οι επιδοτήσεις, η πολιτική 
ανταγωνισμού, το εμπόριο και η εργασία, το εμπόριο και το περιβάλλον, και η 
φορολογία από τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών της συμφωνίας, και στην παράλληλη 
σύναψη χωριστών συμφωνιών με ειδικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης σε τομείς όπως 
η επιβολή του νόμου και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και η 
πυρηνική συνεργασία, ή με μηχανισμούς επίλυσης πολιτικών διαφορών σε τομείς που 
σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου και την 
επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου·

15. επιμένει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα γενικό πλαίσιο με ένα οριζόντιο σύστημα 
διακυβέρνησης για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο στο σύνολό της· 
υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως πρώην κράτος μέλος, έχει αναπτύξει 
σημαντικές δομές θεσμικής συνεργασίας και διαλόγου με την ΕΕ, οι οποίες αναμένεται 
να διευκολύνουν τη λειτουργικότητα των εν λόγων οριζόντιων ρυθμίσεων·

16. σημειώνει, επίσης, ότι, σύμφωνα με την πάγια πρακτική της ΕΕ κατά τη σύναψη 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), το σχέδιο κειμένου της συμφωνίας 
προβλέπει εξαιρέσεις και ειδικά προσαρμοσμένους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σε 
ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών μέσων για την ερμηνεία και 
την εφαρμογή του μέρους του σχεδίου κειμένου της συμφωνίας που αφορά την 
εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα, προσφέροντας έτσι επαρκή ευελιξία 
εντός ενός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
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γεγονός ότι τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες που θα συναφθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής διμερούς σχέσης που θα 
διέπεται από τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών της διατάξεων, όπως 
προβλέπεται στο πέμπτο μέρος του σχεδίου κειμένου της συμφωνίας·

17. πιστεύει ότι το σχέδιο κειμένου της συμφωνίας προβλέπει ένα συμπαγές, συνεκτικό και 
ευέλικτο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα περιλαμβάνει μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών που θα εξασφαλίζουν αποτελεσματικά, άμεσα αξιοποιήσιμα και αποτρεπτικά 
μέσα έννομης προστασίας, με βάση την πρακτική που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ και των ΣΕΣ, οι οποίοι θα είναι απολύτως αναλογικοί με τον πρωτόγνωρο 
χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης ευρείας εταιρικής σχέσης·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις του σχεδίου κειμένου της συμφωνίας οι 
οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση της αυτονομίας της έννομης τάξης της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως του 
τελικού οργάνου που είναι αρμόδιο για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ·

19. χαιρετίζει την πρόταση σύστασης συμβουλίου εταιρικής σχέσης, το οποίο θα 
επικουρείται από 15 ειδικές επιτροπές που θα είναι αρμόδιες για τους κύριους τομείς 
που καλύπτονται από τη συμφωνία, και θα είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και τη 
διευκόλυνση της υλοποίησης και εφαρμογής της συμφωνίας και κάθε 
συμπληρωματικής συμφωνίας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την κοινή συνεχή 
εποπτεία και διαχείριση της συμφωνίας·

20. χαιρετίζει την πρόταση σύστασης κοινοβουλευτικής συνέλευσης εταιρικής σχέσης που 
θα απαρτίζεται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου 
του Ηνωμένου Βασιλείου, με δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες από το συμβούλιο 
εταιρικής σχέσης και να του υποβάλλει συστάσεις·

21. θεωρεί ότι οι επίσημες ρυθμίσεις, όπως η κοινοβουλευτική συνέλευση εταιρικής σχέσης 
και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της συμφωνίας μέσω των 
προτεινόμενων εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων και του φόρουμ της κοινωνίας των 
πολιτών, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη νομιμοποίηση και τη διαφάνεια της 
εφαρμογής της μελλοντικής συμφωνίας και στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρικής 
σχέσης· πιστεύει, ωστόσο, ότι η κοινοβουλευτική συνέλευση εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να δικαιούται να λαμβάνει υποχρεωτικές περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή της συμφωνίας και των συμπληρωματικών συμφωνιών·

22. θεωρεί ότι θα πρέπει να παρασχεθούν σαφέστερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 
λειτουργία του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών, ειδικότερα δε για τον τρόπο με τον 
οποίο θα οργανωθεί ο διάλογος και η διαβούλευση μεταξύ του φόρουμ και του 
συμβουλίου εταιρικής σχέσης·

23. απαιτεί, πέρα από οποιονδήποτε ρόλο στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης 
εταιρικής σχέσης, να δοθεί στο Κοινοβούλιο επίσημος ρόλος στις ρυθμίσεις περί 
κανονιστικής συνεργασίας που προβλέπονται στο σχέδιο κειμένου της συμφωνίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα μπορεί να ασκεί κατάλληλο πολιτικό έλεγχο και να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα προνόμιά του ως συννομοθέτη· θεωρεί ότι τα 
δικαιώματα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν την 
επανεξέταση της συμφωνίας και κάθε συμπληρωματικής συμφωνίας, αλλά και την 
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παρακολούθηση της εφαρμογής τους, θα πρέπει να είναι αναλογικά με τον πρωτόγνωρο 
χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης σχέσης.


