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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimas

1. primena 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl 
piliečių teisių įgyvendinimo ir stebėsenos1, ir pakartoja, kad visapusiškas Susitarimo dėl 
išstojimo įgyvendinimas tebėra svarbiausias prioritetas;

2. primena, kad sutarčių laikymasis yra pagrindinis bet kurios teisinės sistemos, ypač 
tarptautinės teisinės sistemos, principas; pabrėžia, kad Europos Sąjungos ir Jungtinės 
Karalystės santykių stabilumas ir pasitikėjimas juos palaikant priklauso nuo to, ar abi 
šalys laikosi principų, kad Susitarimas dėl išstojimo joms yra privalomas ir turi būti 
įgyvendinamas sąžiningai;

3. ragina šalis užtikrinti griežtą Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos įgyvendinimą; 
įspėja, kad ES ir JK jungtinis komitetas, įsteigtas pagal Susitarimo dėl išstojimo 164 
straipsnį, negali būti naudojamas kaip forumas siekiant iš naujo derėtis dėl šio protokolo 
ar bet kurios kitos Susitarimo dėl išstojimo dalies sąlygų;

4. atkreipia dėmesį į 2020 m. kovo 30 d. įvykusį pirmąjį ES ir JK jungtinio komiteto 
posėdį, kuriame aptarta dabartinė padėtis įgyvendinant Susitarimą dėl išstojimo, visų 
pirma Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos bei dalį dėl piliečių teisių; pabrėžia, kad 
po šio susitikimo Europos Komisija pareiškė, jog reikia skubiai pateikti išsamų 
tvarkaraštį ir imtis reikiamų priemonių, pvz., pasirengti iš Didžiosios Britanijos į 
Šiaurės Airiją įvežamoms prekėms taikyti muitinės procedūras ir užtikrinti, kad būtų 
galima atlikti visą būtiną prekių, įvežamų į Šiaurės Airiją iš ES nepriklausančių šalių, 
sanitarinę ir fitosanitarinę kontrolę ir kitus teisės aktais nustatytus patikrinimus;

5. tikisi, kad Parlamentas bus išsamiai ir nedelsiant informuojamas apie visas Jungtinio 
komiteto surengtas diskusijas ir priimtus sprendimus; atsižvelgdamas į tai primena 
įsipareigojimus, numatytus 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendime (ES) 2020/135 dėl 
Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš 
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo2, ypač jo 2 
straipsnio 3 dalyje, kurioje nustatyta, kad Parlamentui turi būti užtikrintos galimybės 
visapusiškai naudotis savo institucinėmis prerogatyvomis viso Jungtinio komiteto 
proceso metu;

6. todėl primena 2019 m. balandžio 16 d. Parlamento plenariniame posėdyje Europos 
Komisijos pirmininko prisiimtą įsipareigojimą, kad Komisija užtikrins aktyvų 
Parlamento dalyvavimą ir kuo labiau atsižvelgs į Parlamento nuomonę Jungtinio 
komiteto veikloje ir kad sprendimai bus priimami tik visapusiškai atsižvelgus į 
Parlamento poziciją;

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0006.
2 OL L 29, 2020 1 31, p. 1.
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7. primena, kad ES ir JK jungtinis komitetas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos turi 
priimti svarbius sprendimus dėl Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos įgyvendinimo, 
ypač pagal Protokolo 5 straipsnį; tikisi, kad pirmenybė bus teikiama tam, kad būtų 
pradėtas šešių specializuotų komitetų, numatytų Susitarime dėl išstojimo, darbas 
pagrindinėse Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimo srityse, visų pirma specializuoto 
Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos komiteto darbas;

8. reiškia susirūpinimą dėl paraiškų teikimo proceso pagal Nuolatinio gyventojo statuso 
suteikimo ES piliečiams programą; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad, remiantis 
naujausiais 2020 m. vasario mėn. Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams 
programos statistiniais duomenimis, kuriuos 2020 m. kovo 19 d. paskelbė Jungtinės 
Karalystės Vidaus reikalų ministerija, bendras iki 2020 m. vasario 29 d. gautų paraiškų 
skaičius buvo daugiau nei 3,3 mln. (3 343 700) ir kad, atsižvelgiant į visas išnagrinėtas 
paraiškas nuolatinio gyventojo statusas suteiktas pagal 58 proc. paraiškų, o preliminarus 
nuolatinio gyventojo statusas – pagal  41 proc. paraiškų;

9. mano, kad preliminaraus nuolatinio gyventojo statuso suteikimo atvejų skaičius yra 
gana didelis, palyginti su nuolatinio gyventojo statuso suteikimo atvejų skaičiumi; 
primygtinai ragina Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministeriją laikytis lankstaus 
požiūrio priimant pareiškėjų pateiktus įrodymus, kad jie šalyje buvo reikiamą penkerių 
metų laikotarpį; taip pat yra susirūpinęs dėl to, jog pareiškėjams neišduodamas joks 
fizinis jiems suteikto statuso įrodymas;

10. primena, kad Parlamentas ir toliau atidžiai stebės, kaip įgyvendinamos visos Susitarimo 
dėl išstojimo nuostatos;

Dėl derybų dėl naujos ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės. Institucinės nuostatos ir 
valdymas

11. teigiamai vertina 2020 m. kovo 18 d. Europos Komisijos paskelbtą Susitarimo dėl 
naujos partnerystės su Jungtine Karalyste teksto projektą, (toliau – Susitarimo teksto 
projektas), kuriame siūlomas visapusiškas susitarimas dėl išsamios ir glaudžios 
partnerystės, visa apimanti institucinė sistema ir tvirtos taisyklėmis grindžiamos ir 
vykdytinos ginčų sprendimo nuostatos, įskaitant nuolatinį susitarimo valdymą ir 
priežiūrą, taip pat ginčų sprendimo, vykdymo užtikrinimo ir atitikties tvarką; mano, kad 
laikantis Europos Komisijos pasiūlyto Susitarimo teksto projekto požiūrio išvengiama 
dvišalių susitarimų gausos, nes dėl tokios sistemos sudėtingumo ir neišsamumo 
neišvengiamai atsirastų trūkumų;

12. primygtinai tvirtina, kad bet koks susitarimas dėl naujų ES ir Jungtinės Karalystės 
santykių turi būti nuoseklus ir pritaikytas atsižvelgiant į abiejų šalių geografinį artumą ir 
didelį abiejų šalių ekonomikos tarpusavio susietumą; atsižvelgdamas į tai nepritaria bet 
kokiam bandymui išsirinkti tik tai, kas patinka, iš įvairių skirtingų teisinių ir prekybos 
sistemų, taikomų palaikant ES ir įvairių kitų trečiųjų šalių santykius, elementų;

13. nepritaria tam, kad nepavyksta pasiekti visapusiško susitarimo, bet sudaromi keli 
sektorių susitarimai, nes trūksta laiko užbaigti derybas; pakartoja, kad vis dar įmanoma 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Susitarimo dėl išstojimo 132 straipsnį; yra 
susirūpinęs, kad kyla pavojus, jog COVID-19 pandemija darys neigiamą poveikį 
planuojamam susitarimo sudarymo tvarkaraščiui; įspėja, kad griežtas šio tvarkaraščio 
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laikymasis sudėtingomis aplinkybėmis didina griežtojo „Brexit’o“ riziką pereinamojo 
laikotarpio pabaigoje;

14. atkreipia dėmesį į 2020 m. vasario 27 d. Jungtinės Karalystės vyriausybės paskelbtą 
dokumentą „Būsimi santykiai su Europos Sąjunga. Jungtinės Karalystės požiūris į 
derybas“ (angl. The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to 
Negotiations); teigiamai vertina Jungtinės Karalystės vyriausybės pasiūlymą dėl 
valdymo tvarkos, kuri būtų tinkama lygiateisiams suverenių šalių santykiams; tačiau 
nepritaria Jungtinės Karalystės vyriausybės pasiūlytam pavienių veiksmų požiūriui, 
pagal kurį subsidijų, konkurencijos politikos, prekybos ir darbo, prekybos ir aplinkos 
bei apmokestinimo sektoriai neįtraukiami į Susitarimo ginčų sprendimo mechanizmą, 
kartu siūlant atskirus susitarimus numatant specialius valdymo mechanizmus tokiose 
srityse, kaip teisėsauga ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir 
bendradarbiavimas branduolinės energijos klausimais, arba politinių ginčų sprendimo 
mechanizmus srityse, susijusiose su keitimusi duomenimis teisėsaugos tikslais ir 
teisėsaugos institucijų operatyviniu bendradarbiavimu;

15. primygtinai reikalauja, kad būsimiems santykiams su visa Jungtine Karalyste būtų 
numatyta visa apimanti sistema ir horizontalusis valdymas; primena, kad Jungtinė 
Karalystė, kaip buvusi valstybė narė, sukūrė svarbias institucinio bendradarbiavimo ir 
dialogo su ES struktūras, kurios turėtų palengvinti tokių horizontaliųjų susitarimų 
veikimą;

16. be to, pažymi, kad, laikantis įprastos ES praktikos sudarant laisvosios prekybos 
susitarimus (LPS), Susitarimo teksto projekte numatomos išimtys ir tam tikroms sritims 
pritaikyti ginčų sprendimo mechanizmai, įskaitant diplomatines priemones Susitarimo 
teksto projekto užsienio politikos, saugumo ir gynybos daliai interpretuoti ir taikyti, taip 
suteikiant pakankamai lankstumo vienoje ir nuoseklioje visa apimančioje sistemoje; 
teigiamai vertina tai, kad bet kokie papildomi susitarimai, kurie gali būti sudaryti 
vėlesniu etapu, bus neatskiriama bendrų dvišalių santykių dalis, reglamentuojama 
Susitarimu, įskaitant jo institucines nuostatas, kaip numatyta Susitarimo teksto projekto 
penktoje dalyje;

17. mano, kad Susitarimo teksto projekte numatyta tvirta, nuosekli ir lanksti valdymo 
sistema ir ginčų sprendimo mechanizmai, užtikrinantys veiksmingas, greitai 
įgyvendinamas atgrasomąsias teisių gynimo priemones, grindžiamas Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) ir LPS praktika, kurios visiškai atitinka precedento neturintį 
numatytos plataus masto partnerystės pobūdį;

18. teigiamai vertina Susitarimo teksto projekto nuostatas, kuriomis siekiama išsaugoti ES 
teisinės tvarkos autonomiją, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo – 
pagrindinės institucijos, atsakingos už ES teisės aiškinimą – vaidmenį;

19. teigiamai vertina pasiūlymą įsteigti partnerystės tarybą, kuriai padėtų 15 specializuotų 
komitetų, atsakingų už pagrindines Susitarimo sritis, ir kuri prižiūrėtų ir palengvintų 
Susitarimo bei visų jį papildančių susitarimų įgyvendinimą ir taikymą, taip užtikrinant 
nuolatinę bendrą Susitarimo priežiūrą ir valdymą;

20. teigiamai vertina pasiūlymą įsteigti parlamentinę partnerystės asamblėją, kurioje 
dalyvautų Europos Parlamento ir Jungtinės Karalystės parlamento nariai ir kuri turėtų 
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teisę gauti informaciją iš partnerystės tarybos bei teikti jai rekomendacijas;

21. mano, kad oficialūs susitarimai, pvz., dėl parlamentinės partnerystės asamblėjos ir 
pilietinės visuomenės dalyvavimo įgyvendinant Susitarimą pasitelkiant siūlomas vietos 
patarėjų grupes ir pilietinės visuomenės forumą, gali iš esmės prisidėti siekiant 
užtikrinti  būsimo Susitarimo įgyvendinimo teisėtumą ir skaidrumą ir  plėtoti 
partnerystę ateityje; vis dėlto mano, kad parlamentinei partnerystės asamblėjai turėtų 
būti suteikta teisė gauti privalomas periodines Susitarimo ir papildomų susitarimų 
įgyvendinimo ataskaitas;

22. mano, kad reikėtų pateikti išsamesnę informaciją apie pilietinės visuomenės forumo 
veiklą, ypač apie tai, kaip bus organizuojamas forumo ir partnerystės tarybos dialogas 
bei konsultacijos;

23. reikalauja, kad Parlamentas atliktų  vaidmenį ne tik parlamentinėje partnerystės 
asamblėjoje, bet ir oficialų vaidmenį įgyvendinant bendradarbiavimo reguliavimo 
srityje susitarimus, numatytus Susitarimo teksto projekte, siekiant užtikrinti, kad jis 
galėtų vykdyti tinkamą politinę priežiūrą ir kad būtų užtikrintos jo, kaip vieno iš teisės 
aktų leidėjų, teisės ir prerogatyvos; mano, kad Parlamento teisės būti informuotam apie 
Susitarimo ir bet kokių papildančių susitarimų peržiūros tvarką bei jų įgyvendinimo 
stebėseną turėtų būti proporcingos precedento neturinčiam numatytos partnerystės 
pobūdžiui.


