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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos 
bendrijos sudarymo projekto
(XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. Jungtinės Karalystės pranešimą Europos Vadovų 
Tarybai apie jos ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos 
bendrijos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės 
energijos bendrijos sudarymo projektą (XT 21105/3/2018),

– atsižvelgdamas į Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 
projektą1,

– atsižvelgdamas į Politinę deklaraciją, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės 
Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai2,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimą 
(ES) 2019/4763, 2019 m. balandžio 11 d. sprendimą (ES) 2019/5844 ir 2019 m. spalio 
29 d. sprendimą (ES) 2019/18105, priimtus susitarus su Jungtine Karalyste, kuriais 
terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį pratęsiamas atitinkamai iki 2019 m. 
balandžio 12 d., iki 2019 m. spalio 31 d. ir iki 2020 m. sausio 31 d.,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl derybų su Jungtine 
Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos6, 2017 m. spalio 
3 d. rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties7, 2017 m. gruodžio 13 d. 
rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties8, 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją 
dėl pagrindinių būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių principų9 ir 2019 m. rugsėjo 
18 d. rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dabartinės 

1 OL C 384 I, 2019 11 12, p. 1.
2 OL C 384 I, 2019 11 12, p. 178.
3 OL L 80 I, 2019 3 22, p. 1.
4 OL L 101, 2019 4 11, p. 1.
5 OL L 278 I, 2019 10 30, p. 1.
6 OL C 298, 2018 8 23, p. 24.
7 OL C 346, 2018 9 27, p. 2.
8 OL C 369, 2018 10 11, p. 32.
9 OL C 162, 2019 5 10, p. 40.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/AUTO/?uri=OJ:L:2019:080I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/AUTO/?uri=OJ:L:2019:101:TOC
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padėties10,

– atsižvelgdamas į Tarybos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį pateiktą 
prašymą duoti pritarimą (C9-0148/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 88 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Užimtumo 
ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Peticijų komiteto laiškus,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0000/2019),

1. pritaria Susitarimo dėl išstojimo projekto sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai 
ir Komisijai, taip pat nacionaliniams parlamentams ir Jungtinės Karalystės Vyriausybei.

10 P9_TA (2019)0016.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Išstojimo procesas

2016 m. birželio 23 d. Jungtinėje Karalystėje (JK) surengtame referendume dėl to, ar ji turėtų 
likti ES nare, ar išstoti iš ES, 51,9 % balsų dauguma balsuota už išstojimą iš Europos 
Sąjungos.

2017 m. kovo 29 d. Jungtinės Karalystės Vyriausybė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš ES 
pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį.

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl derybų su Jungtine 
Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos11, kurioje nustatyta jo 
pozicija, susijusi su Europos Vadovų Tarybos gairėmis pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį, 
be to, ji yra pagrindas, kuriuo vadovaudamasis Parlamentas vertina derybų procesą ir visus ES 
ir JK pasiektus tarpusavio susitarimus. Šioje rezoliucijoje Parlamentas apibrėžė savo poziciją 
dėl visų pagrindinių klausimų, susijusių su JK išstojimu iš ES: dėl bendrųjų derybų principų, 
tarp kurių – poreikis užtikrinti tvarkingą išstojimą, ES 27 piliečių interesų apsauga ir ES 
kompetencija su išstojimu susijusiais klausimais, taip pat dėl derybų eigos, dėl Susitarimo dėl 
išstojimo taikymo srities, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir dėl būsimų ES ir JK 
santykių.

Vadovaudamasi ES sutarties 50 straipsnio 2 dalimi, 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų 
Taryba pateikė derybų gaires12, kuriose išdėstytas laipsniškas požiūris į derybas: pirmajame 
etape siekiama užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą ir išspręsti klausimus, susijusius su JK 
atsiskyrimu nuo ES. Europos Vadovų Taryba nurodė, kad ketina atidžiai stebėti pažangą ir 
nuspręsti, kada bus padaryta pakankama pažanga, kad būtų galima pereiti prie kito derybų 
etapo, vedant preliminarias ir parengiamąsias diskusijas dėl pagrindinių būsimų santykių 
principų.

ES ir JK derybos buvo pradėtos 2017 m. birželio 19 d.: ES atstovavo ES vyriausiasis 
derybininkas Michel Barnier, o JK – išstojimo iš Europos Sąjungos reikalų ministras 
David Davis.

2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK Vyriausybės derybininkai paskelbė Bendrą ataskaitą dėl 
pažangos, padarytos derybų 1 etape – joje derybininkai bendrai nurodė, kad susitarimas iš 
esmės pasiektas visose trijose pirmajame derybų etape svarstomose srityse: ES piliečių teisių 
apsauga Jungtinėje Karalystėje ir JK piliečių teisių apsauga Europos Sąjungoje, klausimų, 
susijusių su ypatingomis Šiaurės Airijos aplinkybėmis, sprendimui skirta sistema ir finansinis 
susitarimas.

11 OL C 298, 2018 8 23, p. 24.
12 Europos Vadovų Tarybos gairės, pateiktos atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pranešimą pagal 
ES sutarties 50 straipsnį (dok. EUCO XT 20004/17).
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2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė, jog padaryta pakankama 
pažanga, kad būtų galima pereiti prie antrojo etapo, susijusio su pereinamojo laikotarpio 
priemonėmis ir bendru sutarimu dėl pagrindinių būsimų santykių principų, ir paskelbė 
papildomas gaires. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad derybų antrajame etape pažanga 
galės būti daroma tik tuo atveju, jeigu bus visiškai įvykdyti ir tiksliai perkelti į teisės aktus 
pirmajame etape prisiimti įsipareigojimai.

2018 m. kovo 23 d. Europos Vadovų Taryba nustatė tolesnes gaires, susijusias su derybų dėl 
bendro sutarimo dėl pagrindinių būsimų santykių principų pradžia – toks sutarimas turėjo būti 
išdėstytas prie Susitarimo dėl išstojimo pridėtoje ir jame nurodytoje politinėje deklaracijoje.

Po šešių derybų etapų ir kitų derybininkų bei techniniu lygmeniu vykusių susitikimų, 2018 m. 
lapkričio 14 d. derybininkų lygmeniu buvo susitarta dėl Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES 
projekto. 2018 m. lapkričio 22 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ES 27 valstybėms 
narėms nusiuntė Politinės deklaracijos, kuria nustatomi ES ir JK būsimų santykių pagrindiniai 
principai, projektą, dėl kurio buvo susitarta derybininkų lygmeniu ir iš esmės susitarta 
politiniu lygmeniu. Galiausiai 2018 m. lapkričio 25 d. ES 27 vadovai patvirtino Susitarimą dėl 
išstojimo ir Politinę deklaraciją.

Tą dieną Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos imtis 
būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad Susitarimas galėtų įsigalioti 2019 m. kovo 30 d., kad 
būtų užtikrintas tvarkingas JK išstojimas.

2019 m. sausio 11 d. Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2019/27413 dėl Susitarimo dėl išstojimo 
pasirašymo, taip pat sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 
sudarymo projektą; apie tai buvo paskelbta 2019 m. sausio 30 d. plenariniame posėdyje.

Tačiau Susitarimą dėl išstojimo, dėl kurio buvo susitarta derybininkų lygmeniu, JK 
parlamentas atmetė tris kartus iš eilės vykusiuose balsavimuose – 2019 m. sausio 15 d., 
kovo 12 d. ir kovo 29 d.

Kelių balsavimų dėl ES ir JK susitarimo dėl išstojimo rezultatai parodė, kad susidarė aiški 
balsų dauguma prieš išstojimą iš ES be susitarimo, tačiau nebuvo jokios pritariančių balsų 
daugumos dėl alternatyvių galimybių, be kita ko, dėl visapusiškos JK masto muitų sąjungos 
su ES arba viešo patvirtinamojo balsavimo dėl Susitarimo dėl išstojimo – todėl procesas 
pateko į aklavietę.

JK pateikė ES tris prašymus iš eilės pratęsti ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytą 
terminą. Pirmasis pratęsimas buvo suteiktas iki 2019 m. balandžio 12 d. (Europos Vadovų 
Tarybos sprendimas (ES) 2019/476), antrasis – iki 2019 m. spalio 31 d. (Europos Vadovų 
Tarybos sprendimas (ES) 2019/584), o galutinis – iki 2020 m. sausio 31 d. (Europos Vadovų 
Tarybos sprendimas (ES) 2019/1810).

13 2019 m. sausio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/274 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pasirašymo 
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu (OL L 47 I, 2019 2 19, p. 1). Prie Sprendimo 
(ES) 2019/274 pridėtas Susitarimo dėl išstojimo tekstas buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje (OL C 66 I, 
2019 2 19, p. 1).
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Tuo tarpu vyko ES ir JK derybininkų derybos siekiant pašalinti JK prieštaravimus dėl 
stabilumą užtikrinančio sprendimo, kartu laikantis ES derybų principų. ES visų pirma aiškiai 
nurodė, kad dėl Susitarimo dėl išstojimo negali būti iš naujo deramasi ir kad turėtų būti 
numatytas teisiškai priimtinas sprendimas, kuriuo būtų išvengta realios sienos tarp Airijos ir 
Šiaurės Airijos.

2019 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais derybos suintensyvėjo ir 2019 m. spalio 17 d. galiausiai 
buvo pasiektas susitarimas dėl Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, įtraukto į Susitarimo 
dėl išstojimo projektą, peržiūros ir dėl reikiamų techninių to Susitarimo 184 ir 185 straipsnių 
pakeitimų, taip pat dėl Politinės deklaracijos peržiūros. Tą pačią dieną (2019 m. spalio 17 d.) 
Europos Vadovų Taryba patvirtino iš dalies pakeistą Susitarimą dėl išstojimo ir peržiūrėtą 
Politinės deklaracijos tekstą.

2019 m. spalio 21 d. Sprendimu (ES) 2019/175014 Taryba iš dalies pakeitė savo sprendimo 
dėl Susitarimo dėl išstojimo pasirašymo projektą. Tą pačią dieną Taryba patvirtino peržiūrėtą 
pasiūlymą dėl sprendimo dėl Susitarimo dėl išstojimo sudarymo15 ir kartu su atnaujintu 
Susitarimo tekstu perdavė jį Parlamentui; apie tai buvo paskelbta 2019 m. spalio 21 d. 
plenariniame posėdyje.

Tą pačią dieną Europos Parlamento Pirmininkų sueiga susitiko aptarti kitus procedūrinius 
veiksmus, įskaitant teksto perdavimą atsakingiems Parlamento komitetams.

Pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles už pritarimo suteikimą atsakingas komitetas yra 
Konstitucinių reikalų (AFCO) komitetas. Atsižvelgdama į tai, Pirmininkų sueiga nusprendė, 
kad pritarimo procedūra galės būti užbaigta, kai bus užbaigtas Susitarimo dėl išstojimo 
parlamentinio ratifikavimo Jungtinėje Karalystėje procesas.

Pirmininkų sueiga nusprendė, kad likę komitetai, susiję su išstojimo procedūra, gali pateikti 
laiškų forma išdėstytas nuomones dėl AFCO komiteto rekomendacijos dėl pritarimo projekto. 
Dešimt komitetų pateikė laiškų forma išdėstytas nuomones – jos pridedamos prie šios 
rekomendacijos dėl pritarimo. Šie komitetai – Užsienio reikalų (AFET), Tarptautinės 
prekybos (INTA), Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL), Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos (ENVI), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO), Transporto ir turizmo 
(TRAN), Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI), Teisės reikalų (JURI), Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) ir Peticijų (PETI) komitetai.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį Europos Parlamentas patvirtina Susitarimą dėl 
išstojimo paprasta balsų dauguma. Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį 
Parlamentas dėl siūlomo akto sprendžia vienu balsavimu dėl pritarimo – nesvarbu, ar 
rekomendacijoje siūloma šį aktą priimti, ar atmesti. Negali būti teikiami jokie pakeitimai. Kai 
vyksta balsavimas komitete ir plenarinėje sesijoje, Parlamento nariai, išrinkti išstojančioje 

14 2019 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1750, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 
(ES) 2019/274 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš 
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos pasirašymo Europos Sąjungos ir Europos atominės 
energijos bendrijos vardu (OL L 274 I, 2019 10 28, p. 1). Prie Sprendimo (ES) 2019/1750 pridėtas Susitarimo dėl 
išstojimo tekstas buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje (OL C 384 I, 2019 11 12, p. 1).
15 Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projektas (Tarybos 
dok. XT 21105/3/18 REV 3).
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valstybėje narėje, turi visas teises dalyvauti diskusijose ir balsuoti.

Kad ES galėtų sudaryti Susitarimą dėl išstojimo, jis vis tiek turi būti patvirtintas Tarybos 
narių, atstovaujančių likusioms 27 valstybėms narėms, kvalifikuota balsų dauguma, apibrėžta 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 238 straipsnio 3 dalies b punktą, 
t. y. 20 iš tų valstybių narių, kurių gyventojai sudaro 65 % tų 27 valstybių narių gyventojų.

Europos Parlamento vaidmuo 

Europos Parlamentas oficialiai nedalyvauja derybose dėl valstybės narės išstojimo. Tačiau 
Parlamentas yra ne tik politinės kontrolės kompetencijas turinti institucija, kaip numatyta ES 
sutarties 14 straipsnyje, bet ir sprendimų priėmimo procedūros pagal ES sutarties 50 straipsnį 
dalis, nes jo pritarimas yra išankstinė Susitarimo dėl išstojimo sudarymo sąlyga.

Todėl, atsižvelgiant į Parlamento įgaliojimus pritarti Susitarimui dėl išstojimo, numatytus ES 
sutarties 50 straipsnyje, jis nuo pat JK išstojimo proceso pradžios ėmėsi tvirto ir aktyvaus 
vaidmens derybose.

Parlamentas svarsto šį klausimą nuo tada, kai įvyko referendumas. Iš tiesų neeilinis 
Pirmininkų sueigos posėdis įvyko iš karto po referendumo – 2016 m. birželio 24 d., kad būtų 
ne tik pasirengta po referendumo vykusiam Parlamento pirmininko susitikimui su kitų 
institucijų pirmininkais, bet ir apsvarstyti tolesni Parlamento veiksmai šiame procese.

Tame pačiame Pirmininkų sueigos posėdyje buvo nuspręsta 2016 m. birželio 28 d. surengti 
neeilinę mėnesinę sesiją JK referendumo rezultatams aptarti.

Tos mėnesinės sesijos pradžioje Pirmininkas pabrėžė, kad plenarinis posėdis yra išskirtinio 
pobūdžio – jis buvo sušauktas atsižvelgiant į 2016 m. birželio 23 d. įvykusį JK referendumą, 
kurio rezultatai aktualūs visiems ES piliečiams.

Toje pačioje mėnesinėje sesijoje ir Tarybai bei Komisijai padarius pareiškimus, Parlamentas 
priėmė rezoliuciją dėl sprendimo išstoti iš ES, kuris yra JK įvykusio referendumo 
pasekmė16, – 395 nariai balsavo už, 200 – prieš, o 71 narys susilaikė.

Savo rezoliucijoje Parlamentas priminė, kad pagal Sutartis reikia jo pritarimo ir kad jis turi 
visapusiškai dalyvauti visais įvairių procedūrų, susijusių su Susitarimu dėl išstojimo ir bet 
kokiais būsimais santykiais, etapais.

Praktiškai, kadangi Parlamentas dalyvavo išstojimo procese, nuo pat pradžių buvo užmegzti 
kuo glaudesni ryšiai su kitomis institucijomis ir reguliariai keičiamasi informacija apie 
pasirengimo ir derybų ciklų metu padarytą pažangą.

Parlamento darbo koordinavimas buvo centralizuotas Pirmininkų sueigos lygmeniu, 
atsižvelgiant į su tuo susijusius sudėtingus politinius, horizontaliuosius teisinius ir politikos 
klausimus. Pirmininkų sueiga nusprendė nustatyti laipsnišką požiūrį į procesą – pagal jį 
apibrėžiama, kad pirmasis etapas tęsiasi tol, kol bus nustatytos Europos Vadovų Tarybos 
gairės, ir jame darbas vykdomas tik Pirmininkų sueigos lygmeniu – 2016 m. rugsėjo 8 d. 

16 OL C 91, 2018 3 9, p. 40.
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vykusiame Pirmininkų sueigos posėdyje Guy Verhofstadt (frakcija „Renew Europe“17, BE) 
paskirtas derybų dėl JK išstojimo koordinatoriumi. Antrajame derybų etape Guy Verhofstadt 
koordinuoja darbą su Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto pirmininku, o trečiajame etape 
vadovauja AFCO komitetas ir kiti komitetai – pagal pritarimo procedūrą.

Šiame kontekste ir siekiant to paties tikslo – užtikrinti struktūrinį Parlamento dalyvavimą 
išstojimo procese, buvo sukurta „Brexit’o“ iniciatyvinė grupė. Pirmininkų sueiga oficialiai 
įsteigė „Brexit’o“ iniciatyvinę grupę savo 2017 m. balandžio 6 d. įvykusiame posėdyje – jame 
nuspręsta, kad ją sudarys Guy Verhofstadt, kaip iniciatyvinės grupės koordinatorius, Elmar 
Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D), Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE), Philippe 
Lamberts (Verts/ALE, BE) ir Danuta Hübner, kaip Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto 
pirmininkė (PPE, PL), o jos užduotis – su Pirmininkų sueigos priežiūra koordinuoti ir rengti 
Parlamento svarstymus, diskusijas ir rezoliucijas dėl JK išstojimo iš ES.

Po 2019 m. Europos Parlamento rinkimų „Brexit’o“ iniciatyvinės grupės sudėtis pasikeitė 
PPE atžvilgiu – dabar šiai frakcijai atstovauja Danuta Hübner, S&D atžvilgiu – dabar šiai 
frakcijai atstovauja Pedro Silva Pereira (PT), taip pat GUE/NGL atžvilgiu – dabar šiai 
frakcijai atstovauja Martin Schirdewan (DE), o AFCO komitetui atstovauja naujasis 
pirmininkas Antonio Tajani (PPE, IT).

Parlamentas, naudodamasis informaciniais kanalais arba aktyviai dalyvaudamas, visais 
atvejais taip pat dalyvavo rengiant su derybomis susijusius metodus ir struktūras. 
Vadovaujantis pareiškimu, paskelbtu po 2016 m. gruodžio 15 d. įvykusio 27 valstybių narių 
valstybių ar vyriausybių vadovų neformalaus susitikimo, „Parlamento atstovai“ buvo 
pakviesti į Europos Vadovų Tarybos parengiamuosius posėdžius. Tai reiškė, kad Parlamentas 
veiksmingai dalyvavo, be kita ko, techniniuose susitikimuose (vadinamieji šerpų susitikimai) 
ir Bendrųjų reikalų tarybos posėdžiuose.

„Brexit’o“ iniciatyvinė grupė, surengusi daugiau kaip 100 posėdžių, daugumoje kurių 
dalyvavo ES vyriausiasis derybininkas Michel Barnier, prisidėjo prie to, kad Parlamentas 
nuolat dalyvautų procedūroje ir būtų proceso priešakyje, nes ji laiku priimdavo rezoliucijas ir 
pareiškimus, kuriuose buvo išdėstytos pagrįstos pozicijos dėl derybų ir svarbių pokyčių nuo 
tada, kai buvo pranešta apie ketinimą išstoti iš ES.

Pripažįstant visų komitetų, užtikrinančių nenutrūkstamą neoficialų dialogą, techninę 
kompetenciją ir bendradarbiavimą išstojimo procedūros metu, svarbą, keli „Brexit’o“ 
iniciatyvinės grupės posėdžiai ir techniniai seminarai buvo surengti dalyvaujant komitetų, 
kurie tiesiogiai atsakingi už sektorių politiką, susijusią su Susitarimo dėl išstojimo taikymo 
sritimi, atstovams. Šis dialogas buvo vedamas pasitelkiant ir Komitetų pirmininkų sueigą – ji 
keliuose posėdžiuose svarstė išstojimo procedūrą.

Kaip „Brexit’o“ iniciatyvinės grupės koordinatorius Guy Verhofstadt dalyvavo susitikimuose 
su nemažai suinteresuotųjų subjektų (instituciniais subjektais, pilietinės visuomenės atstovais, 
piliečiais ir verslo atstovais, nacionalinių parlamentų nariais ir kt.), be to, per pastaruosius 
dvejus metus jis gavo daugiau kaip 4 500 el. laiškų ir laiškų „Brexit’o“ klausimu ir atsakė į 
juos.

17 Ankstesnėje kadencijoje – ALDE frakcija, dabar – frakcija „Renew Europe“.



PE645.036v02-00 12/34 PR\1196534LT.docx

LT

AFCO komiteto vaidmuo

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles AFCO komitetas yra atsakingas komitetas 
rengiant Parlamento pritarimą pagal ES sutarties 50 straipsnį. Iš tiesų, Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 88 straipsnyje dėl išstojimo iš Sąjungos nustatyta, kad „[j]ei valstybė narė 
nusprendžia išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, šis klausimas 
perduodamas atsakingam komitetui“. Pagal Darbo tvarkos taisyklių VI priedo dėl nuolatinių 
komitetų įgaliojimų ir pareigų XVIII skirsnį, AFCO komitetas yra atsakingas už išstojimo iš 
ES institucinius padarinius, todėl yra atsakingas ir už pritarimo procedūrą, pasibaigus 
deryboms.

AFCO komitetas atlieka horizontalųjį vaidmenį, nedarant poveikio kitų komitetų konkrečioms 
kompetencijoms sektorių klausimais, susijusiais su politikos sritimis, už kurias jie yra 
atsakingi. AFCO komitetas yra pagrindinis komitetas priimant rekomendaciją patvirtinti arba 
atmesti Susitarimą dėl išstojimo, dėl kurio susitarė ES ir išstojanti valstybė narė.

Atlikdamas ilgą ir išsamų parengiamąjį darbą, AFCO komitetas iš įvairių viešojo ar privačiojo 
sektorių atstovų bei suinteresuotųjų subjektų tiek žemyninėje Europos dalyje, tiek JK surinko 
faktų, patarimų ir ekspertinių žinių. Ir AFCO komitetas, ir kiti Parlamento komitetai, 
vadovaudamiesi Pirmininkų sueigos pateiktomis gairėmis, rengė diskusijas ir klausymus dėl 
JK išstojimo iš ES poveikio politikos srityse pagal atitinkamas jų kompetencijos sritis.

Nuo 2015 m. rugsėjo 3 d. AFCO komitetas surengė daugiau kaip 20 specialių renginių, 
įskaitant klausymus, praktinius seminarus ir tyrimų ar informacinių dokumentų pristatymus, 
įvairiais klausimais, pradedant naujomis derybomis dėl Jungtinės Karalystės konstitucinių 
santykių su Europos Sąjunga ir Europos Vadovų Tarybos 2016 m. vasario 18–19 d. pasiekto 
susitarimo18 ir baigiant JK konstituciniais santykiais su Europos Sąjunga ateityje, piliečių 
teisėmis ir „Brexit’o“ poveikiu Airijos ir Šiaurės Airijos sienai. AFCO komitetas taip pat 
dalyvavo kitų komitetų klausymuose, susijusiuose su JK išstojimo iš ES arba būsimų ES ir JK 
santykių klausimais, arba buvo tiesiogiai su šiais klausymais susijęs.

Be šių specialių renginių, po to, kai buvo gautas pranešimas apie ketinimą išstoti iš ES, beveik 
visuose komiteto posėdžiuose buvo diskutuojama išstojimo klausimais, visų pirma šio 
proceso eigos klausimu.

AFCO komiteto pirmininkas ir „Brexit’o“ iniciatyvinės grupės narys dalyvavo daugiau kaip 
500 dvišalių susitikimų su viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotaisiais subjektais, 
kuriuose buvo svarstomi klausimai, susiję su išstojimu ir jo poveikiu Europos Sąjungai ir 
Jungtinei Karalystei.

Labai svarbu buvo tai, kad Europos Parlamentas ir jo organai nedelsdami visapusiškai 
įsitraukė į šį procesą, nes pagal ES sutarties 50 straipsnį Susitarimą dėl išstojimo galima 
sudaryti tik gavus EP pritarimą.

ES sutarties 50 straipsnis

18 Naujas susitarimas dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje, OL C 69 I, 2016 2 23, p. 1.
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ES sutarties 50 straipsnyje numatyta procedūra, pagal kurią ES valstybė narė gali teisėtai 
išstoti iš ES, susiderėjus su ES dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš ES tvarka 
atsižvelgiant į pagrindinius būsimų jos santykių su ES principus, ir jį sudarius.

Parlamentas nuolat kartojo, kad JK išstojimas iš ES yra precedento neturintis įvykis, dėl kurio 
tenka apgailestauti, ir kad pirmenybė būtų teikiama tolesnei jos narystei vidaus rinkoje ir 
muitų sąjungoje, ypač jei JK nori išlaikyti sklandžią prekybą ar kitą naudą, kuri yra glaudžiai 
susijusi su naryste ES.

Parlamentas taip pat nuo pat pradžios pažymėjo, kad Susitarimo dėl išstojimo tikslas – 
užtikrinti tvarkingą JK išstojimą iš ES sprendžiant tris pagrindinius atsiskyrimo klausimus: JK 
gyvenančių ES piliečių ir 27 ES valstybėse narėse gyvenančių JK piliečių teisių, sienos tarp 
Airijos ir Šiaurės Airijos ir JK finansinių įsipareigojimų Europos Sąjungai vykdymo 
klausimus.

Dėl pagrindinių būsimų santykių principų, kaip numatyta ES sutarties 50 straipsnio 2 dalyje, 
Parlamentas aiškiai nurodė, kad bet koks susitarimas šiuo klausimu bus laikomas neatsiejama 
bendro Susitarimo dėl išstojimo dalimi, todėl Parlamentas taip pat vertins jo turinį taikydamas 
pritarimo procedūrą, nors teisiniu požiūriu pritarimo objektas yra tik Susitarimas dėl 
išstojimo.

Tvarkingas išstojimas

Parlamento nuomone, tvarkingas išstojimas yra itin svarbus siekiant apsaugoti Europos 
Sąjungos ir jos piliečių interesus. Todėl, kaip numatyta ES sutarties 50 straipsnyje, derybos 
buvo susijusios su JK išstojimo tvarka, kartu atsižvelgiant į pagrindinius būsimų JK santykių 
su ES principus, ir jomis buvo siekiama užtikrinti teisinį stabilumą ir kuo labiau sumažinti 
trikdžius.

Savo rezoliucijose Parlamentas palaipsniui įtvirtino savo ES sutarties 50 straipsnio nuostatų 
aiškinimą, be kita to, keletą pagrindinių derybų reikalavimų, tiek jų taikymo srities, tiek jų 
laipsniškumo atžvilgiu.

Parlamento nuomone, kaip nurodyta jo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliucijoje dėl derybų su 
Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos, prioritetiniai 
spręstini klausimai buvo šie:

 ES 27 piliečių, kurie gyvena ar yra gyvenę Jungtinėje Karalystėje, taip pat JK piliečių, 
kurie gyvena ar yra gyvenę kitose valstybėse narėse, teisinis statusas, įskaitant teisingą 
elgesį su jais ir garantiją, kad jų statusui bus taikomi abipusiškumo, lygybės, vienodo 
požiūrio ir nediskriminavimo principai;

 susitarimas dėl JK ir ES tarpusavio finansinių įsipareigojimų, remiantis ES metinėmis 
ataskaitomis, kurių auditą atlieka Europos Audito Rūmai, apimant visas šios šalies 
teisines prievoles, susijusias su neįvykdytais įsipareigojimais, taip pat numatant 
nebalansinius straipsnius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir kitas finansines išlaidas, 
tiesiogiai patirtas dėl JK išstojimo; 

 ypatingos Airijos salos padėties ir ypatingų jos atžvilgiu susidariusių aplinkybių 
pripažinimas, siekiant sušvelninti išstojimo poveikį Airijos ir Šiaurės Airijos sienos 
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atžvilgiu, užtikrinti taikos proceso tęstinumą bei stabilumą ir užtikrinti, kad neiškiltų 
fizinė siena.

Kiti Parlamento požiūriu svarbūs klausimai, be kita ko, yra JK tarptautinių įsipareigojimų, 
prisiimtų jai būnant Europos Sąjungos valstybe nare, statuso išaiškinimas, teisinio tikrumo 
užtikrinimas juridiniams asmenims, įskaitant bendroves, ir Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo (ESTT) vaidmens užtikrinimas.

Savo 2017 m. spalio 3 d. rezoliucijoje19 dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties20 
Parlamentas aiškiai nurodė, kad tam, kad būtų galima pereiti į antrąjį derybų dėl naujos ir 
glaudžios ES ir JK partnerystės etapą, reikalinga didelė pažanga piliečių teisių, Airijos bei 
Šiaurės Airijos ir Jungtinės Karalystės finansinių įsipareigojimų vykdymo klausimais. Be to, 
Parlamentas pažymėjo, kad susitarimas dėl būsimų santykių galės būti sudarytas tik JK 
išstojus iš ES.

Šį požiūrį 2017 m. gruodžio 15 d. išvadose patvirtino Europos Vadovų Taryba. Europos 
Vadovų Taryba pabrėžė, kad į antrąjį derybų etapą gali būti pereita tik tada, kai bus visiškai 
įvykdyti ir tiksliai perkelti į teisės aktus visi pirmajame etape prisiimti įsipareigojimai.

Kaip Komisija pranešė 2017 m. gruodžio 8 d. Komunikate Europos Vadovų Tarybai 
(50 straipsnis) dėl derybų su Jungtine Karalyste pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį 
pažangos21, pirmajame derybų etape pirmenybė buvo teikiama trims klausimams, „kurie 
nurodyti kaip itin svarbūs tvarkingam išstojimui užtikrinti:

a) piliečių teisės;
b) dialogas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos ir
c) finansinis susitarimas.“

Susitarimo dėl išstojimo projekte aptariami visi šie klausimai, be kita ko, įtraukta dalis dėl 
piliečių teisių (antra dalis), dalis dėl finansinių nuostatų (penkta dalis) ir Protokolas dėl 
Airijos ir Šiaurės Airijos bei jo priedai. ESTT vaidmens klausimu Susitarime dėl išstojimo 
numatyta jo jurisdikcija įvairiais lygmenimis, kaip bus aptarta toliau skirsnyje dėl valdymo.

19 OL C 346, 2018 9 27, p. 2.
20 OL C 346, 2018 9 27, p. 2.
21 COM(2017)0784.
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Kalbant apie JK tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų jai būnant valstybe nare, statusą, 
Susitarime dėl išstojimo paaiškinama, kad pereinamuoju laikotarpiu ES tarptautiniai 
susitarimai Jungtinei Karalystei ir toliau būtų privalomi. Tačiau JK būtų leidžiama vesti 
derybas dėl tarptautinių susitarimų, kuriuos ji ketina savarankiškai sudaryti ES išimtinės 
kompetencijos srityse, juos pasirašyti ir ratifikuoti, jei pereinamuoju laikotarpiu tie susitarimai 
neįsigalioja ar nėra taikomi, išskyrus atvejus, kai ES tai leidžia.

Panašiai, teisinio tikrumo garantijos juridiniams asmenims, įskaitant bendroves, yra tinkamai 
numatytos Susitarimo dėl išstojimo trečioje dalyje dėl nuostatų dėl atsiskyrimo, kuriomis 
sudaromos sąlygos sklandžiai užbaigti visas vykdomas procedūras ir verslą, susijusius su 
prekių patekimu į rinką, muitais, PVM ir akcizų klausimais, intelektine nuosavybe, policijos ir 
teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose ir civilinėse / komercinėse bylose, duomenų, 
gautų iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, apsauga, viešųjų pirkimų procedūromis, 
Euratomo klausimais ir ES teisminiais / administraciniais procesais, privilegijomis ir 
imunitetais.

Todėl Susitarime dėl išstojimo numatytas tvarkingas išstojimas – šio tikslo ES ir JK 
derybininkai siekė per pastaruosius trejus metus.

Susitarimo dėl išstojimo sudarymas ir ratifikavimas taip pat reiškia, kad baigtis be susitarimo 
buvo atmesta. Tai itin svarbu, nes išstojimo be susitarimo pasekmės būtų labai reikšmingos 
tiek ES, tiek JK.

Piliečių teisės

ES sutarties 50 straipsnyje nenumatyta ES piliečių statuso garantija. Tačiau tokios teisės gali 
būti saugomos pagal ES sutarties 50 straipsnį sudarytame Susitarime dėl išstojimo. Savo 
2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl pagrindinių būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių 
principų22 Parlamentas laikėsi nuomonės, kad ES ir JK yra privalomai įsipareigojusios 
užtikrinti, kad būtų laikomasi visapusiško ir abipusio požiūrio į JK gyvenančių ES piliečių ir 
ES 27 gyvenančių JK piliečių teisių apsaugą.

Parlamento pagrindinis prioritetas – apsaugoti ES piliečius – nuo pat pradžių buvo aiškiai 
suformuluotas jo 2016 m. birželio 28 d. rezoliucijoje dėl sprendimo išstoti iš ES, kuris buvo 
priimtas po JK įvykusio referendumo23, ir nuo to laiko buvo kartojamas visose jo rezoliucijose 
dėl „Brexit’o“. Parlamentas, kaip visiems ES piliečiams atstovaujanti institucija, įsipareigojo 
veikti viso išstojimo proceso metu, kad apsaugotų jų interesus, ir pareikalavo, kad derybos 
būtų vedamos siekiant užtikrinti teisinį stabilumą, kuo labiau sumažinti trikdžius ir piliečiams 
bei juridiniams asmenims suteikti aiškią ateities viziją.

Parlamentas daugiausia dėmesio skyrė piliečių apsaugai, kad būtų gerbiamas jų noras, 
demokratiškai išreikštas JK referendume, ir, svarbiausia, kad būtų sumažintas netikrumas, 
atsirandantis dėl išstojimo, ir kiek įmanoma išlaikytos teisės, kurias jie įgijo dėl savo statuso 
prieš išstojimą. Tai tuo labiau svarbu, nes JK yra daugiau kaip 3 mln. ES piliečių, o ES – 
daugiau kaip milijonas JK piliečių
Piliečių, kuriuos paveikė JK išstojimas iš ES, teisių apsauga taip pat buvo kitų institucijų, 

22 OL C 162, 2019 5 10, p. 40.
23 OL C 91, 2018 3 9, p. 40.
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kurios aktyviau dalyvauja išstojimo procese, prioritetas.

Europos Vadovų Taryba laikėsi labai panašios pozicijos kaip Parlamentas, ir nustatė, kad 
vienas iš pagrindinių derybų prioritetų yra piliečių, kurie savo gyvenimą kūrė remdamiesi 
teisėmis, kurios yra susijusios su JK naryste ES, apsauga.

Be to, Taryba derybų įgaliojimuose aiškiai nurodė, kad „atsižvelgiant į žmonių, kuriems 
išstojimas turės tiesioginį poveikį, skaičių ir į išstojimo pasekmių jiems rimtumą, pirmas 
derybų prioritetas – apsaugoti ES 27 valstybių narių piliečių ir jų šeimų Jungtinėje Karalystėje 
statusą ir teises ir Jungtinės Karalystės piliečių ir jų šeimų ES 27 valstybėse narėse statusą ir 
teises. Susitarime reikėtų numatyti būtinas veiksmingas, vykdytinas, nediskriminacines ir 
visapusiškas tų piliečių teisių, įskaitant teisę praėjus nepertraukiamam penkerių metų teisėto 
gyvenimo šalyje laikotarpiui gauti leidimą nuolat gyventi šalyje ir su tuo susijusias teises, 
garantijas.“

2017 m. gruodžio 8 d. Bendroje ataskaitoje dėl pažangos, padarytos derybų pagal ES sutarties 
50 straipsnį dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos pirmajame 
etape, derybininkai išsamiai apžvelgė pasiektą bendrą sutarimą dėl piliečių teisių.

2017 m. birželio 26 d. JK paskelbė dokumentą „The United Kingdom’s exit from the 
European Union - Safeguarding the Position of EU Citizens Living in the UK and UK 
Nationals Living in the EU“ („Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos. JK 
gyvenančių ES piliečių ir ES gyvenančių JK piliečių padėties apsauga“), kuriame vyriausybė 
nurodė, kad jos pirmasis prioritetas yra pasiekti susitarimą dėl JK gyvenančių ES piliečių ir 
kitose ES šalyse gyvenančių JK piliečių padėties po išstojimo, ir pareiškė ketinanti šių piliečių 
klausimui teikti pirmenybę.

Todėl abi Šalys nuo pat pirmųjų derybų etapų skyrė itin daug dėmesio piliečių teisių 
klausimui. Iš tiesų dėl skyriaus dėl piliečių teisių buvo susitarta gana anksti, nes 2018 m. kovo 
19 d. paskelbtoje pirminėje Susitarimo dėl išstojimo projekto redakcijoje buvo pateikta 
visiškai sutarta antra dalis dėl piliečių teisių, be kita ko, dėl jos nuostatų tiesioginio taikymo, 
ir dėl ESTT jurisdikcijos atitinkamų nuostatų dėl piliečių teisių atžvilgiu.

Savo rezoliucijose Parlamentas nustatė keletą būtiniausių reikalavimų, susijusių su Susitarimo 
dėl išstojimo turiniu, skyriuje dėl piliečių teisių, įskaitant šiuos reikalavimus:

a) kriterijus atitinkantys ES gyventojai ir vaikai, gimę po Jungtinės Karalystės išstojimo, 
turėtų patekti į Susitarimo dėl išstojimo taikymo sritį kaip šeimos nariai, o ne kaip 
nepriklausomi teisių turėtojai. Be to, būsimi šeimos nariai turėtų ir toliau turėti teisę gyventi 
šalyje pagal tas pačias nuostatas kaip ir dabartiniai šeimos nariai.

Į Susitarimo dėl išstojimo subjektinę taikymo sritį 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose 
įtraukti savarankišką teisę gyventi šalyje turintys šeimos nariai, įskaitant tuos, kurie po 
pereinamojo laikotarpio pabaigos gimė pagrindinių teisių turėtojams arba buvo jų teisėtai 
įsivaikinti, tame straipsnyje nustatytomis sąlygomis. Šeimos narių statusas dar labiau 
sustiprinamas Susitarimo dėl išstojimo 17 straipsnio 2 dalyje, kurioje numatytas išlaikomų 
šeimos narių teisių tęstinumas po to, kai jie nebėra išlaikomi;

b) administracinė procedūra turėtų būti paprasta, deklaratyvaus pobūdžio ir nemokama, kad 
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šeimos galėtų procedūrą pradėti pateikdamos vieną deklaraciją, o prievolė įrodyti turėtų tekti 
JK valdžios institucijoms.

Susitarimu priimančiajai valstybei leidžiama pasirinkti deklaratyviąją sistemą arba 
konstitutyviąją sistemą. JK ir maždaug pusė valstybių narių iki šiol yra pasirinkusios 
konstitutyviąją sistemą.

Susitarimo dėl išstojimo 18 straipsnyje apibrėžiama taikytina administracinė procedūra ir 
nustatoma, kad jos tikslas – patikrinti, ar pareiškėjas turi teisę įgyti teises gyventi šalyje, 
suteikiamas pagal Susitarimą dėl išstojimo. Juo nustatomi paraiškų teikimo procedūros 
reikalavimai, kartu stengiantis užtikrinti, kad ši procedūra būtų kuo paprastesnė ir patogesnė 
pareiškėjams.

Pavyzdžiui, vienu metu pateiktos šeimos narių paraiškos bus nagrinėjamos kartu.

Be to, pagal Susitarimo dėl išstojimo 18 straipsnio 1 dalies g ir h punktus dokumentai, 
įrodantys asmenų, kuriems taikomas Susitarimas dėl išstojimo, statusą, išduodami 
nemokamai;

c) visos ES teisės aktuose apibrėžtos išmokos turėtų būti perkeliamos.

Pagal Susitarimo dėl išstojimo 31 straipsnį 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo24 ir 
toliau bus taikomas asmenims, kuriems taikomas Susitarimas dėl išstojimo.

Asmenys, kuriems jis taikomas, išlaikys savo teisę į socialinės apsaugos išmokas, o jei jie turi 
teisę gauti išmokas vienoje šalyje, jie iš esmės turės teisę jas gauti net tuo atveju, jei persikels 
į kitą šalį;

d) ESTT sprendimai, susiję su nuostatų dėl piliečių teisių aiškinimu, turėtų būti privalomi.

Susitarimo dėl išstojimo nuostatomis dėl piliečių teisių ES piliečiai gali tiesiogiai remtis JK 
teismuose, o JK piliečiai – ES valstybių narių teismuose.

Be to, JK teismai pagal Susitarimo dėl išstojimo 4 straipsnio 4 dalį privalo nuosekliai aiškinti 
iki pereinamojo laikotarpio pabaigos suformuotą ESTT praktiką ir tinkamai atsižvelgti į po 
tos datos suformuotą ESTT praktiką (Susitarimo dėl išstojimo 4 straipsnio 5 dalis). JK teismai 
taip pat gali prašyti ESTT priimti prejudicinius sprendimus dėl Susitarimo dėl išstojimo dalies 
dėl piliečių aiškinimo aštuonerius metus nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos. Tokių 
prejudicinių sprendimų teisinis poveikis Jungtinėje Karalystėje bus toks pat kaip pagal SESV 
267 straipsnį priimtų prejudicinių sprendimų (Susitarimo dėl išstojimo 158 straipsnio 2 dalis);

e) numatyti būsimos nepriklausomos nacionalinės institucijos, kuri bus įsteigta, kad reaguotų į 
piliečių skundus, vaidmenį.

Pagal Susitarimo dėl išstojimo 159 straipsnį to susitarimo dalies dėl piliečių teisių 
įgyvendinimą ir taikymą ES stebės Komisija, o Jungtinėje Karalystėje – institucija, kurios 

24 OL L 166, 2004 4 30, p. 1.
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įgaliojimai yra lygiaverčiai Komisijos įgaliojimams. Tokia institucija turėtų būti iš tiesų 
nepriklausomas organas. Bet kuriuo atveju pagal Susitarimo dėl išstojimo 159 straipsnio 
2 dalį Komisija ir nepriklausoma stebėjimo institucija privalo informuoti specializuotą 
Piliečių teisių komitetą (Susitarimo dėl išstojimo 165 straipsnio 1 dalis) apie Susitarimo dalies 
dėl piliečių teisių įgyvendinimą atitinkamai Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Tačiau šios nepriklausomos institucijos struktūra, sudėtis ir funkcijos Susitarime dėl išstojimo 
nėra apibrėžtos, o yra nustatomos JK akto dėl Susitarimo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos 
projekte. Parlamentas 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje dėl Susitarimo dėl išstojimo iš ES 
nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimo ir stebėsenos (prašom įrašyti išnašą su TA numeriu) 
pareiškė esąs susirūpinęs dėl akto projekte siūlomų nuostatų dėl nepriklausomos institucijos, 
visų pirma, kiek tai susiję su jos realiu nepriklausomumu.

Reikia pripažinti, kad Susitarimas dėl išstojimo yra ES ir JK kompromisas, be kita ko, dėl 
piliečių teisių. Jo nuostatomis dėl piliečių teisių negalėjo būti siekiama suteikti visą pagal ES 
sutartį ir SESV, kurios grindžiamos naryste ES, ES piliečiams suteiktą statusą. Todėl 
pagrindinis Susitarimo tikslas – apsaugoti ir užtikrinti daugumą šių teisių, visų pirma tas, 
kurios suteikia daugumai paveiktų piliečių galimybę išlaikyti savo pasirinkimą, kaip gyventi, 
padarytą laisvo judėjimo pagrindu iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

2019 m. lapkričio 12 d. „Brexit’o“ iniciatyvinė grupė paskelbė pareiškimą dėl Susitarimo dėl 
išstojimo nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimo Jungtinėje Karalystėje ir 27 ES valstybėse 
narėse, atsižvelgdama į tai, kad esama susirūpinimą keliančių sričių, susijusių su JK 
Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programa. Šiuos susirūpinimą 
keliančius aspektus Parlamentas patvirtino savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje dėl 
Susitarimo dėl išstojimo antros dalies įgyvendinimo, visų pirma kalbant apie šiuos klausimus:

 didelei daliai paraiškas pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams 
programą pateikusiems asmenims suteiktas tik preliminarus nuolatinio gyventojo 
statusas;

 nepriklausomos stebėjimo institucijos nepriklausomumas, kaip nurodyta Susitarimo 
dėl išstojimo 159 straipsnyje;

 galimos pasekmės ES piliečiams, kurie iki nustatyto termino – 2021 m. birželio 30 d. 
– nepateikia paraiškos pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams 
programą; 

 paraiškos pateikimo procedūros pabaigoje neišduodamas fizinis dokumentas, o tai 
didina netikrumo, kiek tai susiję su statuso įrodymu, ir ES 27 piliečių diskriminavimo 
riziką;

 priemonės, taikomos pažeidžiamų piliečių padėčiai spręsti paraiškų teikimo 
procedūros kontekste;

 Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programos taikomumas ES 27 
piliečiams Šiaurės Airijoje, kurie nesiekė gauti Jungtinės Karalystės pilietybės pagal 
Didžiojo penktadienio susitarimą.

Europos Parlamentas toliau labai atidžiai stebės, kaip įgyvendinamas visas Susitarimas dėl 
išstojimo, ypač skyrius dėl piliečių teisių.

Airija ir Šiaurės Airija 
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Didžiojo penktadienio susitarimo apsauga

Europos Sąjunga ir jos institucijos, visų pirma Parlamentas, buvo ypač susirūpinusios dėl 
Jungtinės Karalystės išstojimo pasekmių Šiaurės Airijai ir jos būsimiems santykiams su 
Airija. Iš tiesų tai, kad vienas iš Didžiojo penktadienio susitarimo bendragarantų pasitraukia iš 
ES, galėtų sukelti ekonominių ir teisinių skirtumų, dėl kurių gali kilti sunkumų įgyvendinant 
tą susitarimą, o jis yra itin svarbus taikos, bendradarbiavimo ir sutarimo Airijos saloje 
pagrindas.

„Brexit’as“ galėtų turėti trikdomojo poveikio iš esmės trimis aspektais: taikos proceso 
stabilumui, pasienio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo pobūdžiui, taip pat lygybei ir 
teisėms25.

Parlamentas aiškiai pareiškė, kad labai svarbu apsaugoti taiką ir išsaugoti visas Didžiojo 
penktadienio susitarimo dalis, taip pat padaryti viską, kas įmanoma, kad nebūtų realios sienos. 
Todėl savo rezoliucijose ir „Brexit’o“ iniciatyvinės grupės pareiškimuose jis nuolat kartojo, 
kad į Susitarimą dėl išstojimo turėtų būti įtrauktas veiksmingas, teisiškai veikiantis ir visomis 
sąlygomis Airijos ir Šiaurės Airijos pasienyje taikomas stabilumą užtikrinantis sprendimas, 
kuriuo būtų atsižvelgta į ypatingas Airijos salos aplinkybes.

Parlamentas taip pat pabrėžė JK įsipareigojimo užtikrinti, kad nebus mažinamos teisės, 
garantijos ir lygios galimybės, kaip nustatyta Didžiojo penktadienio susitarime, svarbą, kartu 
primygtinai ragindamas į nacionalinę teisę perkelti visus bendros kelionių erdvės elementus ir 
užtikrinti ES piliečių laisvo judėjimo teises, kaip įtvirtinta ES teisėje ir Didžiojo penktadienio 
susitarime26.

Savo ruožtu Europos Vadovų Taryba savo 2017 m. balandžio 29 d. gairėse nurodė, kad 
„atsižvelgiant į unikalias Airijos salos aplinkybes reikės lanksčių ir kūrybiškų sprendimų, be 
kita ko, siekiant išvengti realios sienos, kartu užtikrinant Sąjungos teisinės tvarkos 
vientisumą“.

1998 m. įsigaliojusiu Didžiojo penktadienio susitarimu sukurtos sąlygos, leidusios užbaigti 
beveik tris dešimtmečius trukusį konfliktą Šiaurės Airijoje; jis padėjo pamatus ilgalaikiam 
santykinės taikos laikotarpiui, kai buvo išrinkta Šiaurės Airijos Asamblėja, įsteigtas valdžios 
pasidalijimo principu veikiantis Vykdomasis Komitetas, gerokai pagerinti politiniai Šiaurės 
Airijos ir Airijos santykiai, propaguojamos žmogaus teisės ir lygybė, labai suintensyvėjo 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir atsirado svarbių didesnės ekonominės integracijos ir 
tarpusavio priklausomybės Airijos saloje pavyzdžių27.

25 “UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement”, European Parliament, Policy Department for 
Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union, November 
2017. Paskelbta adresu: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf.
26 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pagrindinių būsimų ES ir Jungtinės Karalystės 
santykių principų (OL C 162, 2019 5 10, p. 40).
27 “UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement”, European Parliament, Policy Department for 
Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union, November 
2017. Paskelbta adresu: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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Nors abi derybų dėl išstojimo Šalys nuolat pabrėžė savo įsipareigojimą laikytis visų Didžiojo 
penktadienio susitarimo dalių, Airijos ir Šiaurės Airijos klausimas pasirodė esąs politiškai 
opiausias ir iš tiesų sudėtingiausias iš trijų pagrindinių tvarkingo išstojimo prioritetų.

Pirminis stabilumą užtikrinantis sprendimas
 
2017 m. gruodžio 8 d. Bendroje ataskaitoje dėl pažangos, padarytos derybų pirmajame etape, 
ES ir JK patvirtino, kad su taikos procesu susiję pasiekimai, garantijos ir įsipareigojimai išliks 
ypač svarbūs taikai, stabilumui ir susitaikymui, ir susitarė, kad turi būti apsaugotos visos 
Didžiojo penktadienio susitarimo dalys. Tai buvo bendri įsipareigojimai, dėl kurių susitarė abi 
Šalys.

Tačiau dėl labai politizuoto konteksto ir taip pat praktinių sunkumų buvo itin sudėtinga rasti 
aktualių klausimų sprendimą. Itin sunku buvo rasti tinkamus taikyti metodus28, kurie 
nereikštų, kad iškiltų reali siena, kartu, viena vertus, neperžengiant Jungtinės Karalystės 
užsibrėžtų „raudonų linijų“, t. y. kad ji nebebus bendrosios rinkos ir muitų sąjungos dalis, ir, 
kita vertus, derybose laikantis pagrindinių ES principų. Šie principai iš esmės buvo, kaip 
apibrėžta 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gairėse, „siek[ti] išvengti realios 
sienos, kartu užtikrinant Sąjungos teisinės tvarkos vientisumą.“.

Pirmiau minėtoje 2017 m. gruodžio 8 d. Bendroje ataskaitoje abi Šalys susitarė, kad jei JK 
ketinimo pasiekti savo tikslus Airijos ir Šiaurės Airijos atžvilgiu bendrais būsimais ES ir JK 
santykiais nebūtų įmanoma įgyvendinti, JK kaip antrąjį variantą pasiūlytų konkrečius 
sprendimus, kuriais būtų atsižvelgta į ypatingas Airijos salos aplinkybes.

Jei tokio sutarto sprendimo nebus, trečiasis variantas Jungtinei Karalystei būtų išlaikyti 
visišką suderinamumą su vidaus rinkos ir muitų sąjungos taisyklėmis, kuriomis remiamas 
šiaurės ir pietų bendradarbiavimas, visos salos ekonomika ir Didžiojo penktadienio susitarimo 
apsauga. Visomis aplinkybėmis Jungtinė Karalystė toliau užtikrintų Šiaurės Airijos įmonėms 
tokį patį netrukdomą patekimą į visą JK vidaus rinką.

2018 m. kovo 19 d. paskelbtas Susitarimo dėl išstojimo projektas buvo parengtas remiantis 
trečiuoju Bendroje ataskaitoje nurodytu variantu, vadinamuoju stabilumą užtikrinančiu 
sprendimu, kuriuo siekta apsaugoti šiaurės ir pietų bendradarbiavimą ir išvengti realios 
sienos. Tekste numatyta bendros kelionių erdvės apsauga – dėl jos išlaikymo ES ir JK yra 
pasiekusios susitarimą.

Siekiant išvengti pasienio kontrolės, pagal siūlomą sprendimą numatytas visiškas 
suderinamumas su prekes, veterinarijos ir augalų sveikatos taisykles reglamentuojančia ES 

28 Atsižvelgiant į tai, literatūroje šiuo klausimu pateikta keletas pasiūlymų, įskaitant pasiūlymą dėl „Smart 
Border 2.0“ („Pažangiai valdomų sienų 2.0“), kuriame siūloma įgyvendinti naują pasienio sprendimą, kuris būtų 
naudingas abiem sienos pusėms užtikrinant kuo didesnį nuspėjamumą, greitį ir saugumą, o prekiautojams ir 
keliautojams – kuo mažesnę naštą ir išlaidas, naudojant tarptautinių standartų, pasaulinės geriausios praktikos 
pavyzdžių ir moderniausių technologijų derinį. Smart Border 2.0: Avoiding a hard border on the island of Ireland 
for Customs control and the free movement of persons, European Parliament, Policy Department for Citizens’ 
Rights and Constitutional Affairs, Directorate-General for Internal Policies of the Union, November 2017. 
Paskelbta adresu
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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teise ir ES muitinės kodekso taikymas Šiaurės Airijai.

Tačiau buvo įsipareigota apsvarstyti visus tris Bendros ataskaitos 49 punkte išdėstytus 
variantus. Vis dėlto didelei daliai Protokolo teksto, koks jis tuo metu buvo įrašytas, buvo 
nepritarta.

JK Vyriausybės pasiūlytas stabilumą užtikrinantis sprendimas

Dėl politinių priežasčių, susijusių su JK Vyriausybės užsibrėžtomis „raudonomis linijomis“, ir 
dėl teisinių priežasčių, susijusių su tiek ES, tiek JK konstitucine struktūra, buvo sunku rasti 
lankstų ir kūrybišką pritaikytą sprendimą.

Atsižvelgiant į JK Vyriausybės ketinimą pasitraukti iš bendrosios rinkos, muitų sąjungos ir 
ES Teisingumo Teismo (ESTT) jurisdikcijos, vertinant politiškai iššūkis buvo didžiulis29. 
Vertinant teisiškai, ES teisinės tvarkos vientisumas, o Jungtinei Karalystei – JK kaip bendros 
muitų teritorijos vientisumas reiškė didelius diferencijuotų sprendimų apribojimus. Iš tiesų 
2017 m. gruodžio 8 d. Bendroje ataskaitoje Šalys įsipareigojo nustatyti mechanizmus, kuriais 
būtų užtikrinta, kad įgyvendinant ir prižiūrint bet kokią konkrečią tvarką būtų apsaugotas ES 
vidaus rinkos ir muitų sąjungos vientisumas. Jungtinė Karalystė taip pat priminė savo 
įsipareigojimą išsaugoti savo vidaus rinkos vientisumą ir Šiaurės Airijos vietą šioje rinkoje, 
kadangi JK pasitraukia iš ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos.

Darbas buvo tęsiamas remiantis šiaurės ir pietų tarpvalstybinio bendradarbiavimo elementų 
analize30 ir aprėpiant nuostatas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti teisiškai veikiantį tekstą 
Airijos ir Šiaurės Airijos klausimu. 2018 m. birželio 19 d. savo bendrame pareiškime Šalys 
pripažino, kad stabilumą užtikrinantis sprendimas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos reikalauja 
nuostatų dėl muitinio ir reglamentavimo suderinimo pagal 2017 m. gruodžio mėn. Bendros 
ataskaitos 49 punktą.

Stabilumą užtikrinantis sprendimas buvo parengtas remiantis JK Vyriausybės pasiūlymais; JK 
Vyriausybė ieškojo pritaikytų sprendimų atsižvelgiant į ypatingas Šiaurės Airijos aplinkybes, 
kadangi Šiaurės Airijos ekonomika kaip neatskiriama JK ekonomikos dalis yra (...) visiškai 
sujungta su Airijos ekonomika, ypač tokiose srityse kaip žemės ūkio produktų sektorius, kartu 
pripažįstant, kad buvo sunku įsivaizduoti, kaip Šiaurės Airija galėtų kažkokiu būdu likti, kai 
likusi šalis pasitraukia31.

2018 m. lapkričio 14 d. derybininkų lygmeniu derybų pabaigoje galiausiai sutartu tekstu 
siekta reaguoti į pirmiau minėtus iššūkius, kuriuos ES ir JK kelia ypatingos Airijos ir Šiaurės 
Airijos aplinkybės.

29 Smart Border 2.0: Avoiding a hard border on the island of Ireland for Customs control and the free movement 
of persons, European Parliament, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Directorate-
General for Internal Policies of the Union, November 2017. Paskelbta adresu
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
30 Elementų analizės tikslas buvo įvertinti šio bendradarbiavimo visapusiškumą ir glaudumą, taip pat ES narystės 
vaidmenį jį palaikant ir plėtojant. (...) Šiaurės ir pietų bendradarbiavimas yra būdingas Airijos salai ir patenka į 
Airijos Vyriausybės ir Šiaurės Airijos Vykdomojo Komiteto kompetencijos sritį. Bendradarbiavimas numatytas 
pagal antrąją Belfasto / Didžiojo penktadienio susitarimo kryptį. Žr. „Mapping of North-South cooperation & 
Implementation Bodies - Report and key findings of the exercise, European Commission, Task Force for the 
Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU“, 21 June 2019.
31 Šiaurės Airijos valstybės sekretoriaus Jameso Brokenshire kalba Europos Politikos centre, 2017 m. 
lapkričio 6 d.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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Tekste numatytas stabilumą užtikrinantis sprendimas remiantis JK pasiūlymu dėl bendros 
muitų teritorijos tarp ES ir visos JK. Sprendimas įsigaliotų tik tuo atveju, jeigu ne vėliau kaip 
2020 m. liepos 1 d. ES ir JK nebus sudariusios jokio vėlesnio susitarimo dėl būsimų santykių.

Taigi 2018 m. lapkričio mėn. Susitarimo dėl išstojimo projekte nustatytas bendras Šalių 
ketinimas derėtis dėl būsimo susitarimo, kuris pakeistų Protokolą, įpareigojant Šalis dėti 
pastangas, kad toks susitarimas būtų sudarytas ir ratifikuotas.

Todėl stabilumą užtikrinantis sprendimas buvo įtrauktas į Susitarimo dėl išstojimo projektą 
kaip apsidraudimo priemonė, skirta įsigalioti tik tuo atveju, jei pereinamojo laikotarpio 
pabaigoje nebūtų sudarytas joks būsimas susitarimas.

Teisiniame tekste aiškiai išdėstytas ir pakankamai numatytas Šalių ketinimas buvo, viena 
vertus, užtikrinti, kad stabilumą užtikrinančio sprendimo nereikėtų pradėti taikyti ir, kita 
vertus, įsipareigoti dirbti, kad būtų sparčiai parengtas susitarimas dėl būsimų santykių.

Atsižvelgdama į užbaigus derybas kilusią polemiką dėl stabilumą užtikrinančio sprendimo, 
Europos Sąjunga dėjo visas įmanomas pastangas, kad paaiškintų kolegoms iš JK, kokios 
svarbios yra Protokolo nuostatos, tai darydama iki pat pirmojo sprendžiamojo balsavimo JK 
Bendruomenių Rūmuose išvakarių, kartu atmesdama derybų atnaujinimo galimybę, kaip 
aiškiai pareikšta 2018 m. gruodžio 13 d. įvykusiame specialiajame Europos Vadovų Tarybos 
susitikime (50 straipsnis).

Iš tiesų, 2019 m. sausio 14 d. Europos Vadovų Tarybos Pirmininko ir Europos Komisijos 
Pirmininko laiške Ministrei Pirmininkei Theresai May buvo pateikta paaiškinimų stabilumą 
užtikrinančio sprendimo atžvilgiu, patikinant JK, kad Europos Sąjunga nenori, kad stabilumą 
užtikrinantis sprendimas įsigaliotų, ir yra pasiryžusi kuo greičiau pakeisti stabilumą 
užtikrinantį sprendimą vėlesniu sprendimu.

Vis dėlto šią Susitarimo dėl išstojimo redakciją JK parlamentas atmetė trijuose vienas po kito 
surengtuose balsavimuose – 2019 m. sausio 15 d., kovo 12 d ir kovo 29 d.

JK Vyriausybės požiūrio pasikeitimas

Atsistatydinus Ministrei Pirmininkei Theresai May ir suformavus naują JK Vyriausybę, 
naujasis Ministras Pirmininkas Boris Johnson savo 2019 m. liepos 25 d. pareiškime dėl 
vyriausybės prioritetų pasakė, kad JK negali pritarti susitarimui, dėl kurio buvo susiderėta su 
ankstesne Ministre Pirmininke. Naujasis Ministras Pirmininkas laikėsi nuomonės, kad 
stabilumą užtikrinantis sprendimas turi būti pašalintas, o klausimai dėl Airijos sienos išspręsti 
būsimo ES ir JK susitarimo kontekste.

Savo 2019 m. balandžio 10 d. išvadose Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad dėl „Susitarimo 
dėl išstojimo negali būti deramasi iš naujo ir kad bet koks vienašalis įsipareigojimas, 
pareiškimas ar kitas veiksmas turėtų būti suderinamas su Susitarimo dėl išstojimo raide ir 
dvasia ir turi netrukdyti jo įgyvendinimui“. Šiame kontekste vyriausiasis derybininkas Michel 
Barnier patvirtino, kad ES išlieka pasirengusi svarstyti teisiškai veikiančius JK pasiūlymus, 
kurie būtų suderinami su Susitarimu dėl išstojimo. Taigi ES ir JK derybos buvo tęsiamos 
siekiant nustatyti alternatyvią tvarką, kad Susitarime dėl išstojimo būtų numatytas praktiškai 
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įgyvendinamas, teisiškai veikiantis sprendimas atsižvelgiant į ypatingas Airijos salos 
aplinkybes.

2019 m. spalio mėn. pradžioje JK Vyriausybė pateikė naujus pasiūlymus dėl peržiūrėto 
Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, kuriame numatyti šie elementai: 1) bendra 
reglamentavimo zona prekėms Airijos saloje, 2) ES ir JK suformuotų dvi atskiras muitų 
teritorijas ir visi muitinės atliekami patikrinimai būtų vykdomi ne Airijos ir Šiaurės Airijos 
pasienyje ir 3) Šiaurės Airijos Asamblėja ir Vykdomasis Komitetas turėtų įgaliojimus visų 
pirma pritarti bendros reglamentavimo zonos įsigaliojimui, o vėliau kas ketverius metus 
patvirtinti jos tęstinumą.

Pagrindiniai JK Vyriausybės tikslai buvo užtikrinti, kad visa JK būtų bendroje muitų 
teritorijoje, susigrąžinti savo išorės prekybos politikos kontrolę ir mažiau dėmesio skirti 
sklandžios prekybos tarp ES ir visos JK tęstinumui.

ES vyriausiojo derybininko Michelio Barnier nuomone, dėl JK pasiūlymų kyla didelių 
problemų, nes jie kelia didelį pavojų ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos vientisumui, 
kadangi jais nenumatyti veikiantys ir patikimi muitinės atliekami ir teisės aktų nustatyti 
patikrinimai Airijos ir Šiaurės Airijos, kurios faktiškai taptų dviem atskiromis jurisdikcijomis, 
pasienyje.

Kalbant apie demokratinį pritarimą, ES vyriausiasis derybininkas, nors ir sutikdamas 
apsvarstyti mintį suteikti Šiaurės Airijos institucijoms svarbesnį vaidmenį Protokolo taikymo 
atžvilgiu, laikėsi nuomonės, kad pagal pasiūlymą Protokolo taikymas priklausytų nuo 
vienašališko Šiaurės Airijos institucijų sprendimo.

Dėl šių priežasčių tiems pasiūlymams nebuvo galima pritarti, nes jais veikiantį, praktišką ir 
teisinį sprendimą reikėtų pakeisti grynai hipotetiniu ir laikinu sprendimu.

Parlamentas per „Brexit’o“ iniciatyvinę grupę sureagavo į JK pasiūlymus, 2019 m. spalio 3 d. 
paskelbdamas pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad JK pasiūlymai nesukuria pagrindo 
susitarimui, kuriam Parlamentas galėtų pritarti. „Brexit’o“ iniciatyvinei grupei susirūpinimą iš 
esmės sukėlė tai, kad JK pasiūlymuose dėl su muitine susijusių ir reglamentavimo aspektų 
aiškiai numatyta infrastruktūra, kontrolė ir patikrinimai, galintys pakenkti visos salos 
ekonomikai. Kalbant apie reikalavimą gauti Šiaurės Airijos Asamblėjos pritarimą, dėl šios 
nuostatos susitarimas būtų neapibrėžtas ir būtų tiek sąlygotas, tiek priklausytų nuo laikinų ir 
vienašalių sprendimų, užuot pasirinkus tikrumą, kurį užtikrina stabilumą užtikrinantis 
sprendimas. Vis dėlto Parlamentas išliko atviras visiems pasiūlymams, jeigu tik jie yra 
patikimi, teisiškai veikiantys ir turi tokį patį poveikį kaip Susitarimu dėl išstojimo pasiekti 
kompromisiniai sprendimai.

Galutinis sutartas tekstas

Intensyvios derybos tęsėsi ir vėliau, kol 2019 m. spalio 17 d. Komisija paskelbė, kad ji pasiūlė 
Europos Vadovų Tarybai (50 straipsnis) patvirtinti derybininkų lygmeniu pasiektą susitarimą 
dėl peržiūrėto Susitarimo dėl išstojimo teksto, įskaitant peržiūrėtą Protokolą dėl Airijos ir 
Šiaurės Airijos, ir patvirtinti peržiūrėtą politinę deklaraciją dėl būsimų ES ir JK santykių 
pagrindinių principų.
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Vyriausiasis derybininkas nurodė, kad derybininkams pavyko rasti sprendimus, kuriais 
visapusiškai paisoma bendrosios rinkos vientisumo [ir] sukuriamas naujas ir teisiškai 
veikiantis sprendimas siekiant išvengti realios sienos ir apsaugoti taiką ir stabilumą Airijos 
saloje. Tai sprendimas, kuris naudingas ES, JK ir žmonėms bei įmonėms Šiaurės Airijoje.

Reikšmingiausias pokytis – peržiūrėtame Protokole neliko stabilumą užtikrinančio sprendimo 
ir bendros ES ir JK muitų sąjungos. Pagal peržiūrėtą Protokolą Šiaurės Airija yra visiškai JK 
muitų teritorijoje ir kartu taiko ES muitų teisės aktus (Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 
5 straipsnio 3 dalis). Iš Didžiosios Britanijos į Šiaurės Airiją vežamoms prekėms netaikomi 
jokie muitų tarifai, nebent kiltų grėsmė, kad tokios prekės galėtų būtų įvežtos į ES – 
pastaruoju atveju joms bus taikomi ES muitai ir ES taisyklės dėl PVM. Taip būtų užtikrinta, 
kad nebūtų reikalaujama vykdyti jokių muitinės atliekamų patikrinimų ar kontrolės, tačiau 
administracinės procedūros būtų būtinos siekiant užtikrinti, kad į ES vežamos prekės atitiktų 
atitinkamus teisės aktus.

Dėl bendros muitų teritorijos tarp ES ir JK panaikinimo neliko vienodas sąlygas užtikrinančių 
taisyklių. Vis dėlto toliau bus užtikrintas Šiaurės Airijos teisės suderinamumas su tam 
tikromis taisyklėmis, kurios yra susijusios su bendrąja rinka, įskaitant teisės aktus dėl prekių, 
veterinarinei kontrolei keliamas sanitarijos taisykles, taisykles dėl žemės ūkio produktų ir 
prekybos žemės ūkio produktais, PVM ir akcizus prekių atžvilgiu ir valstybės pagalbos 
taisykles – visa tai, kad būtų išvengta realios sienos. ES valstybės pagalbos taisyklės bus taip 
pat taikomos Jungtinei Karalystei priemonių, kurios daro poveikį Šiaurės Airijos ir ES 
tarpusavio prekybai, atžvilgiu.

Būtini prekių patikrinimai ir kontrolė bus vykdomi Šiaurės Airijos ir likusio pasaulio 
pasienyje arba vykdant prekybą rytų ir vakarų kryptimis tarp Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos. [...] Šie procesai iš esmės bus elektroninio pobūdžio ir prekių patikrinimai iš esmės 
bus susiję ne su muitine atitiktimi, bet su reglamentavimo suderinimu32.

JK bus atsakinga už ES teisės nuostatų, kurios pagal Protokolą laikomos taikytinomis, 
įgyvendinimą, o ES atstovai turės teisę prižiūrėti JK veiklą šiame kontekste. ESTT išlaikys 
jurisdikciją Protokolo nuostatų, susijusių su muitiniu ir reglamentavimo suderinimu, 
įgyvendinimo atžvilgiu33.

Naujajame Protokole nustatytais sprendimais siekiama išvengti patikrinimų Airijos ir Šiaurės 
Airijos pasienyje užtikrinant, kad tarp jų nebus realios sienos, kartu apsaugant bendrosios 
rinkos ir ES muitų sąjungos vientisumą. Jame numatyta ne apsidraudimo priemonė, o 
nuolatinis statusas, su sąlyga, kad bus sudarytas susitarimas dėl būsimų santykių.

Didelė peržiūrėto Protokolo naujovė yra ta, kad jis susietas su Šiaurės Airijos Asamblėjos 
narių duodamu pritarimu – nariai nuspręs, ar atitinkama ES teisė bus toliau taikoma Šiaurės 

32 Explainer for the New Ireland/Northern Ireland Protocol and the Political Declaration on the Future 
Relationship, Department for Exiting the European Union, UK Government, 18 October 2019. Paskelbta adresu: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPL
AINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DE
CLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf.
33 Išsamesnė informacija apie peržiūrėto Protokolo nuostatas pateikiama straipsnyje „Brexit: What did you agree 
with the UK today?“, European Commission, Questions and Answers, 17 October 2019. Paskelbta adresu: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122
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Airijoje. Tačiau šio pritarimo sąlygos gerokai skiriasi nuo tų, kurias JK iš pradžių yra 
pasiūliusi, tekstu užtikrinant nuspėjamumą ir stabilumą bent jau keleriems metams.

Pagal Susitarimo dėl išstojimo 185 straipsnio 5 dalį Protokolas įsigalios nuo pereinamojo 
laikotarpio pabaigos. Vis dėlto pagal Protokolo 18 straipsnį kartu su JK vienašale deklaracija 
dėl Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos nuostatos dėl „demokratinio pritarimo Šiaurės 
Airijoje“ veikimo34, per ketverius metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos Šiaurės Airijos 
Asamblėja nuspręs, ar toliau taikyti Protokolo 5–10 straipsnius (reglamentavimo tvarka, 
muitinės procedūros ir rinkos susitarimai). Tuo atveju, jei po šio pirminio laikotarpio nuostatų 
taikymui būtų pritarta, pritarimas bus atnaujintas po ketverių metų, jei jo taikymui iš pradžių 
būtų pritarta Šiaurės Airijos Asamblėjos narių dauguma, arba po aštuonerių metų, jei jų 
taikymui būtų pritarta gavus tarpbendruomeninę paramą, kaip ji apibrėžta Protokolo 
18 straipsnio 6 dalies a punkte. Tuo atveju, jei tų nuostatų taikymo tęstinumas būtų atmestas, 
jos nustos galioti po balsavimo praėjus dvejiems metams.

Nors Protokolas jau nebepriklauso nuo būsimo susitarimo, jo 13 straipsnio 8 dalyje aiškiai 
teigiama, kad jis gali būti visiškai arba iš dalies pakeistas tuo susitarimu.

Protokolu nustatytas teisiškai veikiantis ir nuolatinis sprendimas, kuriuo išvengiama realios 
sienos ir apsaugoma visos salos ekonomika bei Didžiojo penktadienio susitarimas visais 
aspektais, kartu išsaugant bendrosios rinkos vientisumą.

Be to, juo numatyta išlaikyti bendrą kelionių erdvę, visapusiškai gerbiant Airijos piliečių 
Šiaurės Airijoje teises, kylančias iš ES teisės.

JK finansinių įsipareigojimų vykdymas

Kausimas dėl abiejų Šalių finansinių įsipareigojimų vykdymo JK išstojus iš ES sukėlė daug 
ginčų jau pačioje proceso pradžioje dėl sumokėtinos sumos, kuri buvo paminėta spaudoje 
(60 mlrd. EUR)35, ir kai kurių buvo laikomas galbūt didžiausia sklandaus „Brexit’o“ kliūtimi.

Europos Sąjungai tikslas buvo ne susitarimas dėl sumos, bet siekis nustatyti metodiką, kuria 
būtų užtikrinta, kad ir ES, ir JK vykdys visus įsipareigojimus, susijusius su visu Jungtinės 
Karalystės narystės Europos Sąjungoje laikotarpiu, vadovaujantis principu, pagal kurį 
išlaidos, įsipareigotos 28 valstybių narių, turi būti padengtos 28 valstybių narių. Dėl šios 
metodikos derybose buvo susitarta ankstyvuoju etapu.

Tiesą sakant, tuometinė JK Ministrė Pirmininkė Theresa May, 2017 m. rugsėjo 22 d. 
sakydama kalbą Florencijoje, labai aiškiai pabrėžė, kad JK įvykdys įsipareigojimus, kuriuos ji 

34 Deklaracija paskelbta adresu: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilat
eral_Declaration_on_Consent.pdf.
35 Sąskaita apima finansinius įsipareigojimus, kurie turės būti vykdomi ištisus dešimtmečius ateityje, iš tiesų 
ilgiau, nei JK 40 su viršum narystės ES metų. Įsipareigojimai pensijų sistemai, išlaidų infrastruktūrai planai, 
branduolinių objektų vietų eksploatavimo nutraukimas, netgi toks turtas kaip palydovai ir pastatas 
„Berlaymont“ – visos šios išlaidos turi būti pasidalintos, jeigu norime užtikrinti, kad „Brexit’as“ būtų kas tik 
nori, tik ne sunkus, nevaldomas, nedraugiškas išstojimas. Tai ištrauka iš straipsnio „The €60 billion Brexit bill: 
How to disentangle Britain from the EU budget“, Alex Barker, Policy brief, Centre for European Reform, 6 
February 2017. Paskelbta adresu: https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%e2%82%ac60-
billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
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prisiėmė narystės ES metu.

Kalbant apie ES, savo 2017 m. balandžio 29 d. gairėse Europos Vadovų Taryba nustatė, kad 
tvarkingam išstojimui užtikrinti reikės vieno finansinio susitarimo, užtikrinančio, kad ir ES, ir 
JK laikytųsi įsipareigojimų, susijusių su visu JK narystės ES laikotarpiu, apimančio visus 
įsipareigojimus ir prievoles.

Parlamentui buvo svarbu, kad JK vykdytų visus savo teisinius, finansinius ir biudžetinius 
įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus, prisiimtus pagal 2014–2020 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP), kurių ji turi laikytis iki ir po savo išstojimo dienos. Susitarime dėl 
išstojimo klausimas dėl šių įsipareigojimų, įskaitant tuos, kuriuos prisiėmė ES, turėtų būti 
išspręstas vienu finansiniu susitarimu remiantis ES metinėmis ataskaitomis, kurių auditą 
atlieka Europos Audito Rūmai, apimant visas teisines prievoles, susijusias su neįvykdytais 
įsipareigojimais, ir numatant nebalansinius straipsnius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir 
kitas finansines išlaidas, tiesiogiai susijusias su išstojimu.

2017 m. gegužės 22 d. Tarybos patvirtintuose įgaliojimuose pradėti derybas nustatyti 
principai, kuriais turėtų būti grindžiama finansinio atsiskaitymo, nustatytino pirmuoju derybų 
etapu, metodika. Tuo remdamasi, 2017 m. gegužės 24 d. Komisija parengė darbinį dokumentą 
dėl finansinio atsiskaitymo principų; šis finansinis susitarimas iš esmės grindžiamas principu, 
kad JK privalo savo dalimi prisidėti prie visų įsipareigojimų, prisiimtų jai būnant valstybe 
nare, finansavimo.

Savo 2017 m. gruodžio 8 d. Bendroje ataskaitoje derybininkai paskelbė, kad dėl finansinio 
susitarimo metodikos buvo susitarta, joje numatant tam tikrus principus dėl finansinio 
atsiskaitymo sumos bei mokėjimo tvarkos, tolesnio JK dalyvavimo 2014–2020 m. DFP 
programose iki jų užbaigimo tvarką, taip pat finansines priemones, susijusias su ES organais 
ir su ES politika susijusiais fondais (Europos investicijų banku, Europos Centriniu Banku, 
Europos Sąjungos patikos fondais, Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemone, Tarybos 
agentūromis ir Europos plėtros fondu).

2018 m. kovo 28 d. pirminiu Susitarimo dėl išstojimo projektu tie sutarti elementai, įskaitant 
tam tikras praktines sąlygas ir mokėjimo terminus, perkelti į teisės aktus. Savo 2018 m. kovo 
14 d. rezoliucijoje36 Parlamentas pabrėžė, kad tekstas daugeliu atžvilgių atitinka jo požiūrį, ir 
neįtraukė jokių papildomų pastabų ar reikalavimų dėl finansinio atsiskaitymo. Peržiūrėtame 
Susitarimo dėl išstojimo projekte jokių šio teksto dalies pakeitimų nepadaryta.

Susitarimo dėl išstojimo penktoje dalyje nagrinėjamos finansinės nuostatos, kurios visų pirma 
apima šiuos elementus:

 taisykles dėl JK dalyvavimo 2019 m. ir 2020 m. ES biudžetuose ir įgyvendinant ES 
programas ir veiklą pagal 2014–2020 m. DFP, taip pat po 2020 gruodžio 31 d., t. y. po 
pereinamojo laikotarpio pabaigos, taikytinas ES teisės taisykles;

 2020 m. gruodžio 31 d. visus neįvykdytus įsipareigojimus;
 Europos Sąjungos surinktas baudas ir Jungtinei Karalystei mokėtinas kompensacijas;
 JK įnašą finansuojant ES įsipareigojimus, prisiimtus iki 2020 m. gruodžio 31 d., 

įskaitant neapibrėžtuosius finansinius įsipareigojimus, susijusius su finansinėmis 
operacijomis, dėl kurių priimtas sprendimas arba kurios buvo patvirtintos iki 

36 OL C 162, 2019 5 10, p. 40.
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Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos, ir neapibrėžtuosius finansinius 
įsipareigojimus, susijusius su teismo bylomis dėl ES finansinių interesų, susijusių su 
biudžetu;

 ES įsipareigojimus Jungtinei Karalystei apskritai, be kita ko, dėl Europos anglių ir 
plieno bendrijos ir Europos investicijų fondo;

 mokėjimų grafiką po 2020 m;
 įmokėtojo kapitalo, kurį JK yra suteikusi Europos Centriniam Bankui, grąžinimą;
 JK įsipareigojimus Europos investicijų banko (EIB) atžvilgiu ir JK įmokėto Europos 

investicijų bankui pasirašytojo kapitalo grąžinimą;
 JK įsipareigojimus Europos plėtros fondo (EPF) atžvilgiu ir tolesnį JK dalyvavimą šio 

fondo veikloje iki 11-ojo EPF pabaigos;
 JK įsipareigojimus ES skubiosios pagalbos patikos fondui stabilumui didinti ir 

pagrindinėms neteisėtos migracijos ir asmenų persikėlimo Afrikoje priežastims šalinti;
 JK dalyvavimą atitinkamuose organuose, susijusiuose su Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemone;
 JK įsipareigojimus, susijusius su Europos gynybos agentūros, Europos Sąjungos 

saugumo studijų instituto ir Europos Sąjungos palydovų centro, taip pat bendros 
saugumo ir gynybos politikos operacijų išlaidų finansavimu.

Pereinamasis laikotarpis

Vienas iš esminių klausimų, dėl kurio kilo intensyvūs politiniai ir teisiniai debatai, buvo 
pereinamojo laikotarpio priemonių galimybė.

ES sutarties 50 straipsnyje nėra aiškios nuorodos į pereinamojo laikotarpio galimybę, todėl 
kilo klausimų, ar ta nuostata galėtų būti pereinamojo laikotarpio priemonių teisinis pagrindas, 
o galbūt pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų būti grindžiamos atskirais, sektoriams 
skirtais teisiniais pagrindais.

Tiek Europos Parlamentas, tiek Europos Vadovų Taryba poziciją šiuo klausimu nustatė 
ankstyvuoju proceso etapu. Europos Vadovų Taryba susitarė, kad būtina derėtis dėl visai ES 
acquis taikomo pereinamojo laikotarpio, nors JK, kaip trečioji šalis, nebedalyvaus, neskirs ir 
nerinks narių į ES institucijas, taip pat nedalyvaus ES organų, įstaigų ir agentūrų sprendimų 
priėmimo procese.

Parlamentas 2017 m. spalio 3 d. rezoliucijoje37 laikėsi nuomonės, kad pereinamasis 
laikotarpis yra būtinas siekiant išvengti staigaus lūžio scenarijaus išstojimo dieną ir užtikrinti 
teisinį tikrumą bei tęstinumą. Todėl reikėtų išlaikyti esamas ES reglamentavimo, biudžeto, 
priežiūros, teismų ir vykdymo užtikrinimo priemones ir struktūras, t. y. toliau taikyti visą 
acquis communautaire ir visapusiškai taikyti keturias laisves (laisvą piliečių, kapitalo, 
paslaugų ir prekių judėjimą), išlaikant visą ESTT jurisdikciją.

Abi institucijos aiškiai pareiškė, kad pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų būti griežtai 
ribotos tiek laiko, tiek aprėpties atžvilgiu – turi būti aiškiai apibrėžtos ir jomis turi būti 
kuriamos prielaidos būsimiems santykiams. Dėl tokių reikalavimų bet kokiam pereinamajam 
laikotarpiui būtų taikomas ES sutarties 50 straipsnis kaip vienas iš išstojimo proceso 

37 OL C 346, 2018 9 27, p. 2.
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aspektų38.

Buvo įtrauktos tam tikros sąlygos – nustatant, kad pereinamasis laikotarpis yra reikalavimas 
siekiant sudaryti visapusišką Susitarimą dėl išstojimo, apimantį visus su išstojimu susijusius 
klausimus. Be susitarimo nebūtų ir pereinamojo laikotarpio. Toks pereinamasis laikotarpis, 
kuris tęsiasi nuo narystės ES pabaigos iki būsimo susitarimo dėl santykių, yra labai svarbus 
siekiant tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES.

Susitarimo dėl išstojimo projekte apie pereinamąjį laikotarpį kalbama ketvirtoje dalyje; joje 
nustatyta, kad pereinamasis, arba įgyvendinimo, laikotarpis prasidės Susitarimo dėl išstojimo 
įsigaliojimo dieną ir baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. (Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnis). 
Nors tuo laikotarpiu JK jau nebedalyvaus institucijų, organų, įstaigų ir agentūrų veikloje, nes 
ji nebebus valstybė narė, dauguma ES teisės aktų Jungtinėje Karalystėje ir toliau bus taikomi 
ir paprastai turės tokią pačią teisinę galią kaip ir valstybėse narėse (šios taisyklės išimtys 
išvardytos Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnyje), kad būtų išvengta trikdžių derybose dėl 
susitarimo dėl būsimų santykių. Iki 2020 m. liepos 1 d. Jungtinio komiteto sprendimu šis 
laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vieniems arba dvejiems metams (Susitarimo dėl 
išstojimo 132 straipsnis).

Savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje39 Parlamentas išreiškė pritarimą Susitarimo dėl 
išstojimo projekto ketvirtajai daliai dėl pereinamojo laikotarpio priemonių.

Tačiau reikėtų pripažinti, kad pereinamasis laikotarpis, nors ir suteikia tam tikrą atokvėpį, vis 
dėlto negali užkirsti kelio antram staigaus lūžio scenarijui, nes pereinamojo laikotarpio 
nuostatos apima tik išstojimo sąlygas, ir kad pasiekti ilgalaikį susitarimą [...] bus labai 
sudėtinga, nes derybos dėl kompleksinių, išsamių ir plataus užmojo prekybos susitarimų 
užtrunka daug ilgiau, o [būsimas ES ir JK susitarimas] be abejonės yra vienas iš 
sudėtingiausių iki šiol ES sudarytinų susitarimų40.

Po keleto iš eilės pratęsimų pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį dabar iššūkis yra dar 
didesnis, nes pereinamojo laikotarpio terminas peržiūrėtame Susitarimo dėl išstojimo projekte 
liko nepakeistas. Jei sprendimas dėl pratęsimo nebus priimtas iki 2020 m. liepos 1 d., 
pereinamasis laikotarpis netruks ilgiau kaip 11 mėnesių.

Valdymas

Susitarimo dėl išstojimo institucinė struktūra

Viena vertus, Susitarimo dėl išstojimo, ir, kita vertus, būsimų ES ir JK santykių institucinė 
struktūra yra labai svarbi Parlamentui. Savo 2019 m. rugsėjo 18 d. rezoliucijoje41 Parlamentas 
laikėsi nuomonės, kad prie Susitarimo dėl išstojimo vertės prisideda, be kita ko, tai, kad į jį 
„įtrauktos valdymo nuostatos, kuriomis užtikrinamas tinkamas Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo (ESTT) vaidmuo [...] aiškinant susitarimą dėl išstojimo“.

38 Tobias Lock and Fabian Zuleeg, “Extending the transition period”, EPC discussion paper, 28 September 2018, 
p. 6.
39 OL C 162, 2019 5 10, p. 40.
40 Tobias Lock and Fabian Zuleeg, “Extending the transition period”, EPC discussion paper, 28 September 2018, 
p. 3.
41 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0016.
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Parlamentas ne tik nuolat pabrėžė ESTT, kaip kompetentingos institucijos Susitarimo dėl 
išstojimo aiškinimo ir vykdymo užtikrinimo klausimais, vaidmens svarbą, bet ir tai, kad 
svarbu užtikrinti valdymo sistemą su tvirtu ir nepriklausomu ginčų sprendimo mechanizmu 
susitarimo dėl būsimų santykių kontekste. ESTT vaidmuo yra esminis ES teisinės tvarkos 
savarankiškumo ir vientisumo žymuo.

Susitarime dėl išstojimo siūloma diferencijuota valdymo sistema, priklausomai nuo atskirų 
Susitarimo dėl išstojimo dalių ir nuo atitinkamo momento, nes pereinamuoju laikotarpiu ES 
teisės taikymas nesikeičia. Jame Europos Sąjungos Teisingumo Teismui keliais atvejais 
suteikiamas pagrindinis vaidmuo.

Pereinamasis laikotarpis

Pereinamuoju laikotarpiu ESTT išlaikys kompetenciją visose procedūrose, užregistruotose iki 
pereinamojo laikotarpio pabaigos, kol bus priimtas galutinis privalomas teismo sprendimas 
(Susitarimo dėl išstojimo 131 straipsnis). ESTT taip pat išlaikys savo jurisdikciją nebaigtose 
nagrinėti bylose iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (Susitarimo dėl išstojimo 86 straipsnis), 
taip pat naujose pažeidimų nagrinėjimo procedūrose, pradėtose per ketverius metus nuo 
pereinamojo laikotarpio pabaigos dėl ES teisės pažeidimų arba dėl ES administracinių 
sprendimų nesilaikymo, pradėtose iki pereinamojo laikotarpio pabaigos arba, kai kuriais 
atvejais, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (Susitarimo dėl išstojimo 87 straipsnis).

Piliečių teisės

Kalbant apie Susitarimo dėl išstojimo antrą dalį, susijusią su piliečių teisėmis, ESTT ir toliau 
bus kompetentingas nagrinėti JK teismų prašymus priimti prejudicinį sprendimą aštuonerius 
metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos (pereinamojo laikotarpio pratęsimo atveju pirmiau 
nurodytas laikotarpis pratęsiamas atitinkamu mėnesių skaičiumi).

Ginčų sprendimas

Kalbant apie Susitarimo dėl išstojimo bendrą ginčų sprendimą, visus ginčus spręs Jungtinis 
komitetas arba arbitražo kolegija. Tačiau jeigu ginčas susijęs su ES teisės sąvokų ar nuostatų 
aiškinimu, pagal 174 straipsnį arbitražo kolegija turi kreiptis į ESTT, kad šis priimtų 
sprendimą tuo klausimu.

Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos

Kalbant apie Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, 12 straipsnio 4 dalyje numatyta 
Teisingumo Teismo jurisdikcija, susijusi su ES institucijų, organų, įstaigų ir agentūrų 
įgaliojimų, susijusių su tam tikrų Protokolo straipsnių įgyvendinimu, vykdymu, ir galimybė 
priimti prejudicinius sprendimus pagal SESV 267 straipsnį.

Būsimi santykiai

Kalbant apie būsimus santykius, 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje42 Parlamentas pateikė daug 

42 OL C 162, 2019 5 10, p. 40.
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informacijos valdymo klausimu, pateikdamas savo požiūrį, kad į bet kokį būsimą ES ir JK 
susitarimą su JK, kaip su trečiąja šalimi, reikėtų įtraukti nuoseklią ir tvirtą valdymo sistemą, 
kuri būtų visa apimanti sistema, taikoma bendrai nuolatinei susitarimo priežiūrai ir (arba) 
valdymui, ginčų sprendimui ir vykdymo užtikrinimo mechanizmams, atsižvelgiant į tai, kaip 
aiškinamos ir taikomos susitarimo nuostatos.

Tačiau dabar būsimų santykių kontūrai yra mažiau aiškūs. 2019 m. spalio 17 d. peržiūrėtoje 
politinėje deklaracijoje panaikintos nuorodos į tai, kad Susitarime dėl išstojimo nustatyta 
tvarka būtų remiamasi ateityje sprendžiant ginčus ir užtikrinant jų vykdymą (buvęs 
132 punktas). Naujojoje politinėje deklaracijoje taip pat nepateikiama nuoroda į ESTT 
vykdymo užtikrinimo mechanizmų kontekste, tačiau išlaikomas jo vaidmuo aiškinant ES 
teisės nuostatas ir sąvokas. Tačiau joje aiškiai pažymima, kad Teisingumo Teismas neturėtų 
dalyvauti, jei ginče nekyla klausimų, susijusių su Sąjungos teise. Apskritai, naujojoje 
politinėje deklaracijoje atsispindi laisvesnių ir ne tokių glaudžių santykių vizija numatomoje 
institucinėje struktūroje.

Parlamento vaidmuo stebint Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimą

Be Susitarime dėl išstojimo nustatytų struktūrų, Parlamentas siekė užsitikrinti svarbesnį 
vaidmenį Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimo stebėsenoje. Iš tiesų Parlamentas pareiškė 
susirūpinimą dėl Susitarimo dėl išstojimo 164 straipsnyje Jungtiniam komitetui suteiktų 
didelių įgaliojimų, ir dėl to, kad Susitarimas dėl išstojimo yra ne įprastas tarptautinis 
susitarimas su trečiąja šalimi, o ES ir išstojančiosios valstybės narės sutartis.

Buvo būtina užtikrinti tinkamą atskaitomybę ir parlamentinę kontrolę sprendimų priėmimo 
Jungtiniame komitete atžvilgiu.

Remdamasi Pirmininkų sueigos suteiktais įgaliojimais, „Brexit’o“ iniciatyvinė grupė ir jos 
pirmininkas bendradarbiavo su Taryba siekiant įtvirtinti glaudų bendradarbiavimą Susitarimu 
dėl išstojimo sukurto Jungtinio komiteto veiklos klausimais. Diskusijose daugiausia dėmesio 
buvo skirta EP dalyvavimui priimant pagrindinius Jungtinio komiteto sprendimus, visų pirma 
susijusius su pereinamojo laikotarpio pratęsimu ir JK finansiniais įnašais tokio scenarijaus 
atveju, galimu laipsnišku stabilumą užtikrinančio sprendimo panaikinimu Airijos ir Šiaurės 
Airijos atžvilgiu ir JK nepriklausomos stebėsenos institucijos darbo užbaigimu.

EP dalyvavimas sprendžiant šiuos klausimus buvo patvirtintas tuometinio Europos Komisijos 
Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio pareiškime Europos Parlamento 8-osios kadencijos 
baigiamojoje sesijoje, per mėnesinę sesiją, 2019 m. balandžio 10 d. Komisijos Pirmininkas 
užtikrino, kad Komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Parlamentu Susitarimo dėl 
išstojimo įgyvendinimo kontekste, o tais atvejais, kai sprendimai bus priimami Jungtiniame 
komitete, Komisija glaudžiai bendradarbiaus su Parlamentu ir kuo labiau atsižvelgs į jo 
nuomonę.

Jungtinį komitetą sudaro ES ir JK atstovai ir jis yra atsakingas už Susitarimo dėl išstojimo 
įgyvendinimą ir taikymą. Jungtinio komiteto sprendimai yra privalomi ES bei JK ir turi tokią 
pačią teisinę galią, kaip Susitarimas dėl išstojimo, ir šiam komitetui suteikiami platūs 
įgaliojimai, susiję su Susitarimo dėl išstojimo veikimu. Šie įgaliojimai apima įgaliojimą 
priimti sprendimą dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo ir atitinkamo šio veiksmo poveikio, 
ir visų pirma įgaliojimą nuspręsti dėl JK įnašo į ES biudžetą sumos.
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Peržiūrėtame Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos Jungtiniam komitetui suteikti svarbūs 
įgaliojimai ir muitinių procedūrų srityje, visų pirma įgaliojimai nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos į Šiaurės Airiją iš ES nepriklausančių šalių įvežtos prekės nelaikomos keliančiomis 
riziką būti įvežtomis į ES (Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 2 dalis). 
Jungtinis komitetas taip pat turi įgaliojimus nustatyti didžiausią bendrą metinį Jungtinės 
Karalystės paramos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai žemės ūkio produktais Šiaurės 
Airijoje lygį, iki kurio netaikomos valstybės pagalbą reglamentuojančios ES teisės nuostatos 
(Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 10 straipsnio 2 dalis ir 6 priedas). Šie klausimai yra 
ypač svarbūs, nes jie susiję su klausimais, kurie susiję su potencialia rizika ES bendrajai 
rinkai.

2019 m. spalio 18 d. peržiūrėtos redakcijos Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl išstojimo 
sudarymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pirmuosius penkerius metus nuo Susitarimo 
įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikia Susitarimo, visų pirma jo 
antros dalies, įgyvendinimo ir taikymo ataskaitas.

Tarybos sprendimo projekto 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Parlamentas galės 
visapusiškai naudotis savo institucinėmis prerogatyvomis viso Jungtinio komiteto darbo metu.

Pagal to paties sprendimo 3 straipsnio 5 dalį ir 4 straipsnio 8 dalį Parlamentas taip pat turi 
teisę būti informuotas apie Tarybos sprendimus, kuriais Jungtinei Karalystei suteikiami 
įgaliojimai pareikšti savo sutikimą pereinamuoju laikotarpiu būti saistomai tarptautinio 
susitarimo arba kuriais Airijai, Kiprui ir Ispanijai suteikiami įgaliojimai vesti derybas su JK 
dėl dvišalių susitarimų ES išimtinės kompetencijos srityse, kai tai susiję su atitinkamais 
Susitarimo dėl išstojimo protokolais.

Pagrindiniai būsimų santykių principai

Būsimų santykių pagrindinių principų pobūdžio ir formos klausimas buvo vienas iš tų 
klausimų, kurie, kaip paaiškėjo per derybas, buvo gana kontraversiški, nes šie aspektai ES 
sutarties 50 straipsnio nuostatose visiškai neapibrėžti.

Galima teigti, kad išstojimo procese daugiausia laiko užėmė Jungtinei Karalystei neabejotinai 
vieno iš aktualiausių klausimų, bent jau tuo laikotarpiu, kai Ministrės Pirmininkės pareigas 
ėjo Theresa May, svarstymas – klausimas dėl būsimų santykių su ES.

Tuo etapu JK, nors ir atmesdama galimybę dalyvauti vidaus rinkoje ir muitų sąjungoje, siekė 
labai plataus užmojo būsimų santykių, kiek tai susiję su galimybėmis dalyvauti ES 
programose, organų veikloje, prieiga prie duomenų bazių ir netgi dalyvavimu posėdžiuose. JK 
taip pat siekė derėtis dėl būsimų santykių tuo pat metu, kai buvo deramasi dėl išstojimo 
tvarkos.

Parlamentas jau iš pat pradžių – savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliucijoje43, paaiškino, kad, 
nors jis siekia, kad būsimi santykiai būtų kuo artimesni, jie turi būti subalansuoti teisių ir 
pareigų požiūriu ir pagrįsti prielaida, kad valstybė, išstojanti iš ES, negali naudotis tokiais pat 
privalumais, kokiais naudojasi valstybės narės.

43 OL C 298, 2018 8 23, p. 24.
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Savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliucijoje dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties44 
Parlamentas taip pat pažymėjo, kad ES ir JK turėtų bendrai susitarti dėl būsimų santykių 
pagrindinių principų, kurie turi būti išdėstyti kaip politinė deklaracija, pridėta prie susitarimo 
dėl išstojimo, taikant keletą toje pačioje rezoliucijoje išvardytų principų.

To paties požiūrio laikėsi ir Europos Vadovų Taryba savo 2017 m. gruodžio 15 d. gairėse, 
kuriose būsimų ES ir JK santykių klausimas buvo nagrinėjamas kaip siekis nustatyti visa 
apimantį supratimą, kuris turi būti išdėstytas prie Susitarimo dėl išstojimo pridėtame ir jame 
nurodytame politiniame pareiškime.

Tačiau anaiptol ne kiekvienam JK buvo aiškūs būsimų santykių kontūrai. Buvo pateikti 
įvairūs atskirų sektorių ir suinteresuotųjų subjektų pasiūlymai, pradedant paprastu laisvosios 
prekybos susitarimu ir baigiant „Norvegijos plius“ statusu arba net prisijungimu prie EEE, 
nors JK Vyriausybė nuo pat pradžių aiškiai nurodė, kad ji nenori dalyvauti vidaus rinkoje, 
EEE ar muitų sąjungoje. Bet kuriuo atveju JK buvo tvirtai sutariama, kad, siekiant nustatyti 
išstojimo „nusileidimo taką“, būtina aiškiai susitarti dėl būsimų santykių.

Parlamentas pasiūlė, kad būsimi santykiai būtų grindžiami SESV 217 straipsniu ir būtų 
visapusiški, kuo artimesni, bet subalansuoti teisių ir pareigų požiūriu, apsaugant vidaus rinkos 
vientisumą ir keturias laisves ir kartu išvengiant sektorinio požiūrio. Europos Vadovų Taryba 
įspėjo, kad nors tikslas yra gili partnerystė, jokie būsimi santykiai negali duoti tokios pat 
naudos kaip narystė ES, kaip aiškiai nurodė ir Parlamentas. Kalbėdama apie laisvosios 
prekybos susitarimą, Europos Vadovų Taryba taip pat pabrėžė, kad būtina išlaikyti 
pusiausvyrą ir užmojus atitinkamose srityse, nepakenkiant ES vientisumui ir tinkamam 
veikimui.

Pagal principus, kuriuos išdėstė ES, atmesta galimybė būsimų ES ir JK santykių kontekste 
išsirinkti tik tai, kas patinka.

Savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje45 Parlamentas pakartojo, kad asociacijos susitarimas 
pagal ES sutarties 8 straipsnį ir SESV 217 straipsnį galėtų būti tinkamas pagrindas būsimiems 
santykiams ir galėtų užtikrinti nuoseklią valdymo sistemą, į kurią reikėtų įtraukti tvirtą ginčų 
sprendimo mechanizmą, taip išvengiant dvišalių susitarimų gausos ir trūkumų, kurie būdingi 
ES santykiams su Šveicarija.

Parlamentas pasiūlė, kad šie būsimi santykiai būtų grindžiami keturiais pagrindiniais 
ramsčiais:
– prekyba ir ekonominiais santykiais,
– užsienio politika, bendradarbiavimu saugumo srityje ir vystomuoju bendradarbiavimu,
– vidaus saugumu,
– teminiu bendradarbiavimu.

Derybos galiausiai baigėsi susitarimu dėl politinės deklaracijos, kuri susilaukė tam tikrų 
asmenų kritikos dėl jos neapibrėžtumo ir neprivalomo pobūdžio46.

44 OL C 369, 2018 10 11, p. 32.
45 OL C 162, 2019 5 10, p. 40.
46 Šiuo klausimu žr. Steve Peers 2018 m. gruodžio 8 d. „EU Law Analysis“ tinklaraščio įrašą, kuriame 
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Politinė deklaracija iš tiesų yra neprivalomas dokumentas, pridedamas prie Susitarimo dėl 
išstojimo, tačiau ji nėra sudėtinė šio susitarimo dalis. Pirmoji teksto redakcija kartu su 
Susitarimo dėl išstojimo projektu buvo paskelbta 2019 m. vasario 19 d. Oficialiajame 
leidinyje47. Deklaracijos 3 punkte nurodyta, kad jos tikslas yra nustatyti plataus užmojo, 
visapusiškos, glaudžios ir lanksčios partnerystės prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo, 
teisėsaugos ir baudžiamosios teisės, užsienio politikos, saugumo ir gynybos ir platesnėse 
bendradarbiavimo srityse elementus.

Atnaujintų derybų dėl Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos teksto kontekste ir visų pirma 
atsižvelgiant į tame protokole padarytus pakeitimus, JK Vyriausybė, palyginti su jos pirmtake, 
pakeitė savo požiūrį į būsimus santykius. Šį pokytį spalio 2 d. laiške, adresuotame ankstesnės 
kadencijos Europos Komisijos Pirmininkui Jeanui-Claude’ui Junckeriui, išreiškė Ministras 
Pirmininkas Boris Johnson. Tame laiške JK Ministras Pirmininkas paaiškino, kad stabilumą 
užtikrinantis sprendimas buvo tiltas į siūlomus būsimus santykius su ES, pagal kuriuos JK 
būtų glaudžiai integruota į ES muitinės procedūras ir jos teisė daugelyje sričių būtų suderinta 
su ES teise. Tokie siūlomi būsimi santykiai nėra dabartinės JK Vyriausybės tikslas. 
Vyriausybės ketinimas yra toks – būsimi santykiai turėtų būti grindžiami laisvosios prekybos 
susitarimu, pagal kurį JK perima savo reguliavimo klausimų ir prekybos politikos kontrolę.

2019 m. lapkričio 12 d. Oficialiajame leidinyje paskelbtoje 2019 m. spalio 17 d. peržiūrėtoje 
politinėje deklaracijoje48, nors ir nekeičiant tikslų, susijusių su sritimis, kurioms ji turi būti 
taikoma (politinės deklaracijos 3 punktas), dabar aiškiai apibrėžiamas būsimų santykių 
modelis: „pagrindinis elementas yra visapusiškas ir subalansuotas laisvosios prekybos 
susitarimas“, paremtas nuliniais tarifais ir nulinėmis kvotomis. Kiti svarbūs teksto pakeitimai: 
išbraukta nuostata dėl stabilumą užtikrinančio sprendimo, taigi, ir nuoroda į bendrą ES ir 
Jungtinės Karalystės muitų teritoriją.

Teksto pakeitimai atspindi esminius požiūrio ir užmojų lygio pokyčius – iš teksto dalių, 
susijusių su reglamentavimo aspektais, muitine ir patikrinimais bei kontrole, pašalintos 
nuorodos į taisyklių derinimą; panaikintas ESTT vaidmuo ginčų sprendimo ir vykdymo 
užtikrinimo mechanizmų kontekste, išskyrus atvejus, kai kyla klausimų dėl ES teisės 
aiškinimo. Kalbant apie vienodas sąlygas, dabartiniame tekste daroma nuoroda į „tvirtus 
įsipareigojimus, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, [kurie turėtų] atitikti Šalių būsimų 
santykių apimtį bei išsamumą ir ekonominį tarpusavio ryšį“.

Vienodos sąlygos apskritai yra labai svarbus aspektas Europos Sąjungai ir ypač jis svarbus 
Parlamentui. Atsižvelgiant į tai, verta priminti 2018 m. kovo 23 d. Europos Vadovų Tarybos 
(50 straipsnis) gaires, kuriose patvirtinta, kad Europos Vadovų Taryba yra pasirengusi siekti 
„subalansuoto, plataus užmojo ir įvairias sritis apimančio laisvosios prekybos susitarimo 
(LPS), jeigu tik yra pakankamos garantijos, kad užtikrinamos vienodos sąlygos“, ir kad 
„būsimi santykiai tenkins abi puses tik tuo atveju, jei jie apims tvirtas garantijas, kuriomis 

pažymima, kad politinė deklaracija buvo kritikuojama dėl jos visiškai neįpareigojančio ir neapibrėžto pobūdžio. 
Vėlesniame, 2019 m. kovo 12 d. įraše Steve Peers pakartojo, kad be to, kad yra neprivalomo pobūdžio, ši 
politinė deklaracija yra neaiški arba neįpareigojanti kalbant apie kelis svarbius būsimų santykių aspektus. Ji 
galėtų būti peržiūrėta siekiant numatyti tvirtesnius ir tikslesnius įsipareigojimus. Abu įrašai pateikiami čia: 
http://eulawanalysis.blogspot.com.
47 OL C 66 I, 2019 11 12, p. 185.
48 OL C 384 I, 2019 11 12, p. 178.

http://eulawanalysis.blogspot.com
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užtikrinamos vienodos sąlygos“.

Panašiai ir Parlamentas 2019 m. rugsėjo 18 d. rezoliucijoje49 aiškiai nurodė, kad deryboms dėl 
būsimų ES ir JK santykių reikės griežtų apsaugos priemonių ir vienodų sąlygų nuostatų, kad 
būtų apsaugota ES vidaus rinka ir ES įmonės neatsidurtų galimai nesąžiningai nepalankioje 
konkurencinėje padėtyje, ir kad Parlamentas neratifikuos jokio laisvosios prekybos 
susitarimo, kuriuo nesilaikoma tokio lygio apsaugos.

Pranešėjo pozicija

JK išstojimas yra apgailestavimą kelianti realija Europos Sąjungai ir mūsų integracijos 
procesui, bet nėra kito kelio, tik gerbti suverenų Jungtinės Karalystės žmonių sprendimą ir 
numatyti tokį susitarimą dėl išstojimo, pagal kurį skyrybos padarytų kuo mažiau žalos abiem 
Šalims.

Susitarimas dėl išstojimo atitinka bendruosius principus, kuriuos institucijos ir konkrečiai 
Parlamentas yra nustatę derybų vedimui ir susitarimo sudarymui. Jis atitinka pagrindinį 
tikslą – užtikrinti tvarkingą JK pasitraukimą ir nutiesti kelią deryboms dėl teisingų ir 
subalansuotų būsimų ES ir JK santykių.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo AFCO komitetui pateikti teigiamą 
rekomendaciją dėl Susitarimo dėl išstojimo sudarymo.

49 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0016.


