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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκληση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) έγινε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 50 της ΣΕΕ, ως 
αποτέλεσμα του συνεκτικού και διαφανούς χαρακτήρα της προσέγγισης της Ένωσης, 
αποδείχθηκε ως επί το πλείστον κατάλληλο για να διαφυλάξει την ακεραιότητα της 
έννομης τάξης της ΕΕ, να διασφαλίσει τη σαφήνεια και ασφάλεια του δικαίου για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις και να εγγυηθεί το συντεταγμένο χαρακτήρα της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα που επέδειξε η ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, και ιδίως η στενή συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες τις πτυχές της 
εφαρμογής του άρθρου 50 της ΣΕΕ, δημιούργησαν μια στέρεη βάση για τη σύναψη της 
συμφωνίας αποχώρησης και τις διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου των 
μελλοντικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 
καθορίζει τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής 
σχέσης, η οποία εκτείνεται στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και 
της άμυνας καθώς και σε ευρύτερους τομείς συνεργασίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή και η εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
είναι θεμελιώδους σημασίας για ολόκληρη τη διαδικασία, διασφαλίζοντας διαφάνεια 
και πολιτική λογοδοσία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας αποχώρησης, η οποία έχει τυπικό 
καθεστώς Συνθήκης και ως εκ τούτου είναι πλήρως δεσμευτική με βάση το διεθνές 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το φως των υφιστάμενων εντάσεων που 
προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, 
κύριος σκοπός του πρωτοκόλλου παραμένει η προστασία των Συμφωνιών της Μεγάλης 
Παρασκευής που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη 
στη νήσο της Ιρλανδίας·

1. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, οι συμφωνίες 
αποχώρησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων του 
αποχωρούντος κράτους με την Ένωση·

2. επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία αποχώρησης περιλάμβανε «ειδικές ρυθμίσεις 
σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης», βάσει των οποίων το Ηνωμένο 
Βασίλειο συνέχιζε, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να δεσμεύεται από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση και 
συγκεκριμένα να εφαρμόζει τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης που ήταν σε ισχύ ή 
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αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να στηρίζει τις δηλώσεις 
και τις θέσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και να συμμετέχει κατά 
περίπτωση σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ που 
έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), 
χωρίς ωστόσο να διαθέτει ηγετική ικανότητα μέσω συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής· 
υπογραμμίζει ότι αυτές οι ρυθμίσεις θεσπίστηκαν προκειμένου να μην διαταραχθεί η 
συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην προαναφερθείσα πολιτική κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου·

3. σημειώνει ότι η συμφωνία αποχώρησης περιελάμβανε μια διάταξη για τη σύναψη 
πρώιμων συμφωνιών σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου 
στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της 
ΚΠΑΑ·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέρη, παρά το αμοιβαίο συμφέρον για μια τέτοια 
συμφωνία, η οποία θα βασιζόταν σε κοινές αξίες και θα συνέβαλε στην προώθηση της 
ειρήνης και στην ενίσχυση της βασιζόμενης σε κανόνες παγκόσμιας τάξης, δεν 
κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, επειδή η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν ήταν διατεθειμένη να διαπραγματευτεί για μια συνεργασία στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας·

5. επισημαίνει ότι το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζεται στην πολιτική διακήρυξη που συνοδεύει τη 
συμφωνία αποχώρησης, η οποία περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις που συνομολόγησαν τα 
δύο μέρη σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της 
ασφάλειας και της άμυνας·

6. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο νομικά μη δεσμευτικός χαρακτήρας της πολιτικής 
διακήρυξης προσέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο νομικά επιχειρήματα για να μην 
επιληφθεί κρίσιμων πτυχών του περιεχομένου της, όπως είναι ιδίως τα ζητήματα που 
άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, τα οποία, ως εκ 
τούτου, δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων·

7. τονίζει ότι, παρόλο που η πολιτική διακήρυξη δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη και δεν 
υπάρχει συμφωνία για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, αμφότερα τα μέρη θα 
πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, μέσω 
της προαγωγής της δημοκρατίας, της ειρήνης και του κράτους δικαίου, της ασφάλειας 
των πολιτών και της παγκόσμιας σταθερότητας, της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής, της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, 
του αφοπλισμού και της μη διάδοσης, και ότι με βάση τις αναληφθείσες στην πολιτική 
διακήρυξη δεσμεύσεις που καθορίζουν το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να συναφθεί το συντομότερο 
δυνατόν συμφωνία για την συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της 
ασφάλειας και της άμυνας, κατά το πρότυπο, επί παραδείγματι, της Συμφωνίας 
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (SPA) που έχει ήδη συναφθεί με τον Καναδά και την 
Ιαπωνία·

8. αποδοκιμάζει τις πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν μονομερώς από το Ηνωμένο 
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Βασίλειο και οι οποίες αντιβαίνουν στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης 
και του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, τα οποία έχουν 
προσυπογράψει αμφότερα τα μέρη· υποστηρίζει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η 
Επιτροπή και καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να υιοθετήσει και πάλι γρήγορα μια στάση 
συνεργασίας και καλής πίστης·

9. υπενθυμίζει ότι στη συμφωνία αποχώρησης προβλέπεται ότι οι πρακτικές ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή της μπορούν να συζητηθούν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, και ότι, 
ενώ η ΕΕ έχει ήδη επιδείξει ευελιξία όσον αφορά τη χορήγηση περιόδων χάριτος, η 
σκόπιμη και μονομερής παραβίαση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί θα επιφέρει 
συνέπειες·

10. πιστεύει ότι προκειμένου το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ ενός 
αποχωρούντος κράτους μέλους και της Ένωσης να αποτελεί τη βάση της συμφωνίας 
αποχώρησης, πρέπει να είναι σαφές, αμετάκλητο και δεσμευτικό όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της 
σχετικής συμφωνίας αποχώρησης·

11. επαναλαμβάνει τη σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας αυτής· υπογραμμίζει τον καθοριστικής σημασίας ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία αποχώρησης· επισημαίνει εν προκειμένω, πόσο 
σημαντική είναι, για τις προνομίες του Κοινοβουλίου σε συνάρτηση με μια αποχώρηση, 
η πλήρης εφαρμογή του άρθρου 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών· υπογραμμίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ισότιμα με το Συμβούλιο·

12. υπογραμμίζει ότι κατά την εφαρμογή του άρθρου 50 έχουν σημειωθεί πολυάριθμες 
διαταραχές και έχει προκληθεί μεγάλος βαθμός γεωπολιτικής αβεβαιότητας. καλεί στη 
συνάρτηση αυτή την Επιτροπή να ενσωματώσει στο πλαίσιο πιθανών αποχωρήσεων 
νομικούς και δεσμευτικούς μηχανισμούς, ώστε να αποφεύγονται ανάλογες διαταραχές.
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