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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Väljaastumislepingu rakendamine

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi käsitlevate 
väljaastumislepingu sätete rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, et 
väljaastumislepingu täielik rakendamine jääb peamiseks prioriteediks;

2. tuletab meelde, et aluslepingute järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige rahvusvahelise 
õiguskorra aluspõhimõte; rõhutab, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste 
suhete stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, kas mõlemad pooled järgivad 
põhimõtet, et väljaastumisleping on neile siduv ja seda tuleb rakendada heas usus;

3. palub osalistel tagada Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamine; hoiatab, et 
väljaastumislepingu artikli 164 alusel loodud ELi-Ühendkuningriigi ühiskomiteed ei saa 
kasutada foorumina uute läbirääkimiste pidamiseks selle protokolli või 
väljaastumislepingu mõne muu osa tingimuste muutmiseks;

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi ühiskomitee 
esimene koosolek, millel keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige Iirimaa ja Põhja-
Iirimaa protokolli ning kodanike õigusi käsitleva osa rakendamise hetkeseisule; rõhutab, 
et koosoleku järel märkis Euroopa Komisjon, et tuleb kiiresti esitada üksikasjalik 
ajakava ja jätkata vajalike meetmetega, näiteks valmistada ette tolliprotseduuride 
kehtestamine Suurbritanniast Põhja-Iirimaale sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi viia kõik 
vajalikud sanitaar- ja fütosanitaarkontrollid ning muud õigusnormidele vastavuse 
kontrollid;

5. ootab, et parlamenti teavitataks täielikult ja viivitamata kõigist ühiskomitees peetud 
aruteludest ja tehtud otsustest; tuletab sellega seoses meelde kohustusi, mis tulenevad 
nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsusest (EL) 2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
lepingu sõlmimise kohta2, eelkõige selle artikli 2 lõikest 3, milles on sätestatud, et 
Euroopa Parlament peab saama täielikult kasutada oma institutsioonilisi õigusi kõigis 
ühiskomitee menetlustes;

6. tuletab sellega seoses meelde, et Euroopa Komisjoni president andis parlamendi 16. 
aprilli 2019. aasta täiskogu istungil lubaduse, et komisjon kaasab parlamendi 
ühiskomitee töösse ja võtab tema seisukohti tõsiselt arvesse ning otsuseid ei tehta 
parlamendi seisukohta täielikult arvesse võtmata;

7. tuletab meelde, et ühiskomitee peab tegema olulised otsused Iirimaad ja Põhja-Iirimaad 
käsitleva protokolli rakendamise kohta enne üleminekuperioodi lõppu, eelkõige 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006.
2 ELT L 29, 31.1.2020, lk 1.
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protokolli artikli 5 alusel; loodab, et esmatähtsaks seatakse väljaastumislepingus ette 
nähtud kuue erikomisjoni tegevuse alustamine lepingu rakendamise põhivaldkondades, 
eelkõige Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli erikomisjoni töö alustamine;

8. tunneb muret selle pärast, kuidas kohaldatakse Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike 
püsielanikuks registreerimise programmi; märgib sellega seoses, et Ühendkuningriigi 
siseministeeriumi viimaste, 2020. aasta veebruari kohta esitatud statistiliste andmete 
kohaselt, mis avaldati 19. märtsil 2020, oli 29. veebruari 2020. aasta seisuga esitatud 
kokku üle 3,3 miljoni taotluse (3 343 700) ning juba menetletud taotluste põhjal anti 58 
%-le taotlejatest püsielaniku staatus ja 41 %-le esialgne püsielaniku staatus;

9. leiab, et esialgse püsielaniku staatuse saanute arv on püsielaniku staatuse saanute arvuga 
võrreldes suhteliselt suur; soovitab tungivalt, et Ühendkuningriigi siseministeerium 
ilmutaks paindlikkust, aktsepteerides taotlejate esitatud tõendeid selle kohta, et nad on 
riigis viibinud nõutud viis aastat; on mures ka selle pärast, et taotlejatele ei väljastata 
neile antud staatuse kohta ühtegi füüsilist tõendit;

10. kordab, et parlament jälgib valvsalt väljaastumislepingu kõigi sätete rakendamist;

Läbirääkimised ELi ja Ühendkuningriigi uue partnerluse üle – institutsioonilised sätted 
ja juhtimine

11. väljendab heameelt ELi ja Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva lepingu eelnõu 
teksti üle, mille komisjon 18. märtsil 2020. aastal avaldas (edaspidi „lepingu eelnõu 
tekst“) ja milles tehakse ettepanek sõlmida laiaulatuslik leping tiheda partnerluse kohta, 
üldine institutsiooniline raamistik ning jõulised, eeskirjadel põhinevad ja jõustatavad 
vaidluste lahendamise sätted, sealhulgas lepingu jätkuv haldamine ja järelevalve ning 
vaidluste lahendamise, jõustamise ja nõuete täitmise kord; leiab, et komisjoni soovitatud 
lähenemisviis selles lepingu eelnõu tekstis aitab hoida ära arvukate kahepoolsete 
lepingute sõlmimise, mis oleks keerukas ja poolik lahendus ning tooks vältimatult kaasa 
puudusi;

12. leiab, et kõik uued suhteid reguleerivad kokkulepped ELi ja Ühendkuningriigi vahel 
peavad olema sidusad ning arvestama ühelt poolt osaliste geograafilist lähedust ja teiselt 
poolt tihedat vastastikust majanduslikku seotust; ei pea sellega seoses lubatavaks, et 
nopitaks välja parimad palad erinevatest õigus- ja kaubandusraamistikest, mida 
kohaldatakse ELi ja muude kolmandate riikide vahelistes suhetes;

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt aega, jääb 
laiaulatuslik leping sõlmimata ning selle asemel sõlmitakse mitu valdkondlikku 
lepingut; kordab, et kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 132 on üleminekuperioodi 
endiselt võimalik pikendada; on mures, et COVID-19 pandeemia võib kahjustada 
lepingu sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm Brexit;

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud dokumendi 
pealkirjaga „Tulevased suhted ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; tervitab Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut juhtimiskorra kohta, 
mis sobib suveräänsete võrdsete poolte suhetes; lükkab siiski tagasi Ühendkuningriigi 
valitsuse soovitatud killustatud lähenemisviisi, mis jätaks lepingu vaidluste lahendamise 
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mehhanismist välja sellised sektorid nagu subsiidiumid, konkurentsipoliitika, kaubandus 
ja tööjõud, kaubandus ja keskkond ning maksustamine, tehes samas ettepaneku sõlmida 
eraldi lepingud konkreetsete juhtimismehhanismidega sellistes valdkondades nagu 
õiguskaitse ja kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö, tuumakoostöö või poliitiliste 
vaidluste lahendamise mehhanismid valdkondades, mis on seotud andmevahetusega 
õiguskaitse eesmärgil ning õiguskaitseasutuste vahelise operatiivkoostööga;

15. leiab, et tulevaste suhete jaoks Ühendkuningriigiga tervikuna tuleks ette näha üldine 
raamistik koos horisontaalse juhtimissüsteemiga; tuletab meelde, et Ühendkuningriik on 
endise liikmesriigina töötanud ELiga välja olulised institutsioonilised koostöö- ja 
dialoogistruktuurid, mis peaksid hõlbustama sellise horisontaalse korra toimimist;

16. märgib lisaks, et kooskõlas ELi tavapraktikaga vabakaubanduslepingute sõlmimisel 
nähakse lepingu eelnõu tekstis teatavates valdkondades ette erandid ja kohandatud 
vaidluste lahendamise mehhanismid, sealhulgas diplomaatilised vahendid lepingu 
eelnõu välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat käsitleva osa tõlgendamiseks ja 
kohaldamiseks, pakkudes seega piisavat paindlikkust ühtses ja sidusas üldises 
raamistikus; väljendab heameelt asjaolu üle, et kui edaspidi sõlmitakse täiendavaid 
lepinguid, moodustavad need lahutamatu osa üldistest kahepoolsetest suhetest, mida 
reguleeritakse lepinguga, sealhulgas selle institutsioonilistest sätetest, nagu on ette 
nähtud lepingu eelnõu viiendas osas;

17. on seisukohal, et lepingu eelnõu tekstis nähakse ette töökindel, sidus ja paindlik 
juhtimissüsteem, millega nähakse ette vaidluste lahendamise mehhanismid, mis tagavad 
WTO ja vabakaubanduslepingute tavadel põhinevad tõhusad, kiiresti rakendatavad ja 
hoiatavad meetmed, mis vastavad täielikult kavandatava laiaulatusliku partnerluse 
pretsedenditule olemusele;

18. väljendab heameelt lepingu eelnõu teksti sätete üle, mille eesmärk on säilitada ELi 
õiguskorra autonoomia, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu roll ELi õiguse tõlgendamise 
lõpliku instantsina;

19. kiidab heaks ettepaneku luua partnerlusnõukogu, mida abistavad 15 erikomiteed, kes 
vastutavad lepinguga hõlmatud põhivaldkondade eest ning lepingu ja seda täiendavate 
lepingute rakendamise ja kohaldamise järelevalve ja hõlbustamise eest, tagades seega 
lepingu ühise pideva järelevalve ja haldamise;

20. väljendab heameelt ettepaneku üle luua Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi 
parlamendi liikmete jaoks parlamentaarne partnerlusassamblee, millel oleks õigus saada 
partnerlusnõukogult teavet ja esitada talle soovitusi;

21. on seisukohal, et ametlik korraldus, näiteks parlamentaarne partnerlusassamblee ja 
kodanikuühiskonna osalemine lepingu rakendamises, mis toimuks kavandatud riiklike 
nõuanderühmade ja kodanikuühiskonna foorumi kaudu, võib muuta tulevase lepingu 
rakendamist märksa õiguspärasemaks ja läbipaistvamaks ning toetada partnerluse 
edasist arengut; on siiski veendunud, et parlamentaarsel partnerlusassambleel peaks 
olema õigus saada regulaarselt kohustuslikke aruandeid lepingu ja täiendavate lepingute 
rakendamise kohta;

22. leiab, et oleks vaja täpsustada, kuidas toimib kodanikuühiskonna foorum ning kuidas on 
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korraldatud foorumi ja nõukogu partnerluse vaheline dialoog ja konsulteerimine;

23. nõuab, et lisaks parlamentaarses assamblees osalemisele antaks Euroopa Parlamendile 
ametlik roll lepingu eelnõu tekstis ette nähtud regulatiivses koostöös, et ta saaks 
teostada nõuetekohast poliitilist järelevalvet ning et oleks tagatud tema õigused ja 
eesõigused kaasseadusandjana; on seisukohal, et parlamendi õigus saada teavet lepingu 
ja seda täiendavate lepingute läbivaatamise korra ning nende rakendamise järelevalve 
kohta peaks olema vastavuses kavandatava partnerluse pretsedenditu olemusega.


