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B9-0098/2020

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se 
Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2557(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie 
(SFEU),

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

– s ohledem na svá usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím 
poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie1, ze dne 3. října 2017 
o současném stavu jednání se Spojeným královstvím2, ze dne 13. prosince 2017 
o současném stavu jednání se Spojeným královstvím3, ze dne 14. března 2018 o rámci 
budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím4, ze dne 18. září 2019 o současném 
stavu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie5 a ze dne 15. ledna 
2020 o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě 
o vystoupení6,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 29. ledna 2020 o návrhu rozhodnutí Rady 
o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii7,

– s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen 
„dohoda o vystoupení“)8 a na Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích 
vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, které je připojeno k dohodě 
o vystoupení (dále jen „politické prohlášení“)9,

– s ohledem na dopisy Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod, 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového 
výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru 
pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální  rozvoj, Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova, Výboru pro rybolov, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci, Výboru pro ústavní záležitosti a podvýboru pro bezpečnost a obranu,

1 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 24.
2 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 2.
3 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 32.
4 Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 40.
5 Přijaté texty, P9_TA(2019)0016.
6 Přijaté texty, P9_TA(2020)0006.
7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0018.
8 Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.
9 Úř. věst. C 34, 31.1.2020, s. 1.



PE647.533v01-00 4/22 RE\1198506CS.docx

CS

– s ohledem na doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání 
o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, kterým 
je Komise jmenována vyjednavačem Unie, a na přílohu k tomuto doporučení, která 
obsahuje směrnice pro jednání o novém partnerství (COM(2020)0035) (dále jen 
„směrnice pro jednání“),

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2020 o půlnoci středoevropského času přestalo být 
Spojené království členským státem Evropské unie;

B. vzhledem k tomu, že v politickém prohlášení se stanoví parametry ambiciózního, 
rozsáhlého, hlubokého a flexibilního partnerství v oblasti obchodu a hospodářské 
spolupráce, s komplexní a vyváženou dohodou o volném obchodu jakožto ústřední 
složkou, a dále v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví, zahraniční politiky, 
bezpečnosti a obrany a v širších oblastech spolupráce, a uvádí, že tam, kde se strany 
v průběhu jednání domnívají, že je to v jejich společném zájmu, mohou budoucí vztahy 
zahrnovat oblasti spolupráce nad rámec oblastí popsaných v politickém prohlášení;

C. vzhledem k tomu, že budoucí vztahy by měly být založeny na rovnováze práv 
a povinností a respektovat integritu jednotného trhu a celní unie a nedělitelnost „čtyř 
svobod“; vzhledem k tomu, že stát, který není členem Evropské unie a neplní stejné 
povinnosti jako členský stát, nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako 
členský stát;

D. vzhledem k tomu, že politické prohlášení uvádí, že budoucí hospodářské partnerství se 
bude opírat o ustanovení zajišťující rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou 
hospodářskou soutěž;

E. vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené království zůstanou blízkými sousedy 
a budou mít i nadále mnoho společných zájmů;

F. vzhledem k tomu, že za vhodný rámec budoucích vztahů, který by zajišťoval ochranu 
a prosazování společných zájmů, včetně nových obchodních vztahů, by bylo možné 
považovat úzký vztah ve formě dohody o komplexním partnerství mezi EU a Spojeným 
královstvím;

G. vzhledem k tomu, že dohoda o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím by 
měla vytvořit flexibilní rámec, který bude připouštět různou míru spolupráce v širokém 
spektru oblastí politiky na základě společné struktury správy s vhodnými ustanovení pro 
řešení sporů;

H. vzhledem k tomu, že tato spolupráce bude vyžadovat, aby obě strany zachovávaly 
vysoké standardy a plnily své mezinárodní závazky v řadě oblastí;

I. vzhledem k tomu, že Protokol o Irsku / Severním Irsku připojený k dohodě o vystoupení 
vytváří právní rámec, který zachovává Velkopáteční dohodu ve všech jejích částech, 
zaručuje práva obyvatel Severního Irska a chrání integritu jednotného trhu 
a celoostrovní hospodářství, a bude tedy bránit vzniku tvrdé hranice, dokud 
mechanismus souhlasu bude zajišťovat jeho existenci; vzhledem k tomu, že povinnost 
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Spojeného království zajistit uplatňování všech částí Velkopáteční dohody platí za 
všech okolností;

J. vzhledem k tomu, že je vhodné, aby se orgány EU a členské státy spolu 
s veřejnoprávními a soukromoprávními institucemi připravovaly na všechny 
eventuality, které by mohly být výsledkem jednání mezi EU a Spojeným královstvím;

K. vzhledem k tomu, že mají-li orgány EU a členské státy chránit zájmy EU a jejích 
občanů v dalších fázích jednání a tato jednání úspěšně a včas dokončit, musí i nadále 
postupovat jednotně;

1. zdůrazňuje své odhodlání navázat se Spojeným královstvím co nejužší vztah; konstatuje 
však, že tento vztah bude muset být jiný než ten, kterému se Spojené království těšilo 
jako členský stát EU, a bude se muset řídit níže uvedenými zásadami;

2. připomíná, že dohoda o přidružení, která bude uzavřena mezi EU a Spojeným 
královstvím podle článku 217 SFEU (dále jen „dohoda“), bude muset být v každém 
případě plně v souladu s těmito zásadami:

i) třetí země nesmí mít stejná práva a výhody jako členský stát EU nebo člen Evropského 
sdružení volného obchodu (EFTA) či Evropského hospodářského prostoru (EHP),

ii) ochrana plné integrity a řádného fungování jednotného trhu, celní unie a nedělitelnosti 
čtyř svobod, a zejména míra spolupráce v rámci hospodářského pilíře by měla být 
úměrná volnému pohybu osob;

iii) musí být zachována autonomie rozhodovacího procesu EU,

iv) musí být zaručena ochrana právního řádu EU, a tedy i úloha Soudního dvora 
Evropského unie,

v) musí být nadále dodržovány demokratické zásady, lidská práva a základní svobody – 
jak jsou definovány zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace 
spojených národů (OSN), Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod a jejích protokolech, v Evropské sociální chartě, Římském statutu 
Mezinárodního trestního soudu a dalších mezinárodních smlouvách OSN a Rady 
Evropy v oblasti lidských práv – a zásada právního státu,

vi) musí se nastolit rovné podmínky zajišťující rovnocenné normy v oblasti sociální, 
pracovněprávní a environmentální i v oblasti hospodářské soutěže a politiky státní 
podpory, což bude zaručeno mimo jiné prostřednictvím pevného a komplexního rámce 
pro hospodářskou soutěž a kontrolu státní podpory,

vii) musí být dodržována zásada obezřetnosti, zásada odvracení ohrožení životního prostředí 
především u zdroje a zásada „znečišťovatel platí“;

viii) musí být zachovány dohody mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, 
včetně dohody o EHP, a zajištěna celková vyváženost těchto vztahů,

ix) musí být zachována finanční stabilita EU a zajištěn soulad s jejím systémem a standardy 
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v oblasti regulace a dohledu a jejich uplatňování,

x) musí být zajištěna náležitá rovnováha mezi právy a povinnostmi, včetně odpovídajících 
finančních příspěvků;

3. opakuje, že dohoda by měla poskytnout vhodný rámec pro budoucí vztah založený na 
třech hlavních pilířích: hospodářském partnerství, partnerství v oblasti zahraničních 
věcí, konkrétních odvětvových otázkách a tematické spolupráci; zdůrazňuje, že dohoda 
by měla rovněž zajistit jednotný režim správy, který by zahrnoval i spolehlivý 
mechanismus řešení sporů, čímž by se zabránilo uzavírání velkého počtu dvoustranných 
dohod a nedostatkům, které charakterizují vztah EU se Švýcarskem; připomíná, že 
dohoda musí být v souladu s čl. 3 odst. 5 SEU;

4. poukazuje na to, že díky sdílenému základu společných hodnot Evropské unie 
a Spojeného království, jejich úzkým vzájemným vazbám a sladěné regulaci, 47 let 
trvajícímu členství Spojeného království v EU a jeho statusu stálého člena Rady 
bezpečnosti OSN a člena Severoatlantické aliance (NATO) zůstane Spojené království 
i nadále významným partnerem EU ve všech výše uvedených pilířích a že je v zájmu 
obou stran navázat partnerský vztah, který zajistí další spolupráci;

5. připomíná, že dohodu bude možné uzavřít, pouze pokud bude Evropský parlament do 
tohoto procesu plně zapojen a udělí svůj konečný souhlas; zdůrazňuje, že musí být 
okamžitě a plně informován ve všech fázích postupu v souladu s články 207, 217 a 218 
SFEU, s příslušnou judikaturou a osvědčenými postupy a že jeho postoje by měly být ve 
všech fázích řádně zohledněny, aby bylo zajištěno, že Evropský parlament a jeho 
příslušné výbory budou moci vykonávat demokratickou kontrolu a rozhodnout o dané 
dohodě se znalostí veškerých informací; vyzývá Radu a Komisi, aby postoj Evropského 
parlamentu při vymezování směrnic pro jednání v plném rozsahu zohlednily a aby tyto 
směrnice zveřejnily;

6. vyzývá Komisi, aby jednání vedla transparentním způsobem; apeluje na Komisi, aby 
v tomto ohledu zajistila konzultace s veřejností a soustavný dialog se sociálními 
partnery, občanskou společností a vnitrostátními parlamenty;

7. domnívá se, že EU musí učinit vše, co je v jejích silách, aby při jednáních se Spojeným 
královstvím ochránila zájmy EU a zajistila, že za všech okolností bude zachován vliv 
EU a její jednota, jak tomu bylo v případě jednání o podmínkách vystoupení Spojeného 
království z EU; trvá na tom, že tato jednota musí být při jednáních o budoucím 
partnerství zachována, a proto připomíná, že je důležité, aby Komise byla během 
jednání jediným vyjednavačem EU, a že členské státy nesmí vést žádná dvoustranná 
jednání;

8. požaduje, aby jednání o všech bodech, na něž se návrh směrnic pro jednání vztahuje, 
byla zahájena co nejdříve; domnívá se však, že rozsah jednání a jeho ambice se budou 
muset nutně podřídit omezenému časovému rámci, který si Spojené království zvolilo 
a který neodráží složitost jednání a zvyšuje riziko, že v určitých oblastech, kde 
závažnému narušení kontinuity v dostatečné míře nebrání nouzová opatření ani 
mezinárodní předpisy, nastane scénář „pádu z útesu“;

9. vyjadřuje své znepokojení nad tím, jak předseda vlády Spojeného království vykládá 
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ustanovení o kontrolách na hranicích v Irském moři, která jsou obsažena v protokolu 
dohody o vystoupení týkajícího se Irska a Severního Irska; domnívá se, že zásadním 
prvkem jakéhokoli jednání je důvěra a že předseda vlády Spojeného království musí 
neprodleně a uspokojivě objasnit zamýšlený přístup Spojeného království k provádění 
protokolu o Irsku a Severním Irsku;

10. podporuje směrnice pro jednání, v nichž se stanoví, že Gibraltar nebude zahrnut do 
územní působnosti dohod, jež mají být uzavřeny mezi EU a Spojeným královstvím, a že 
případná samostatná dohoda bude vyžadovat předchozí souhlas Španělského království;

I. HOSPODÁŘSKÉ PARTNERSTVÍ

Obchod a rovné podmínky

11. bere na vědomí, že se Spojené království rozhodlo založit své budoucí hospodářské 
a obchodní partnerství s EU na dohodě o volném obchodu; zdůrazňuje, že i když se 
Evropský parlament vyslovuje proto, aby EU vedla konstruktivní jednání o vyvážené, 
ambiciózní a komplexní dohodě o volném obchodu se Spojeným královstvím, ze své 
podstaty nemůže tato dohoda nikdy zajišťovat „bezproblémový“ obchod;

12. opakuje, že v zájmu zachování integrity EU a jejího jednotného trhu, celní unie 
a nedělitelnosti čtyř základních svobod je zásadně nutné zajistit, aby celní kvóty 
a bezcelní přístup na největší jednotný trh světa plně odpovídaly míře sbližování 
právních předpisů a rozsahu závazků přijatých s ohledem na dodržování rovných 
podmínek pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, přičemž cílem je tzv. 
dynamické slaďování (dynamic alignment); zdůrazňuje, že to vyžaduje kombinaci 
hmotněprávních pravidel a opatření, včetně ustanovení o zákazu snížení úrovně právní 
ochrany, a mechanismů k zajištění účinného provádění, vymáhání a řešení sporů;

13. podtrhuje, že cílem dohody o volném obchodu by mělo být umožnit přístup na trh 
a usnadňovat obchod ve formě co nejbližší té, která existovala před vystoupením 
Spojeného království z EU, přičemž tato dohoda musí nadále zajišťovat vytváření 
kvalitních pracovních míst a posilování vývozních příležitostí EU, podporu udržitelného 
rozvoje a dodržování norem EU a demokratických postupů; zdůrazňuje, že v zájmu tzv. 
dynamického slaďování (dynamic alignment) je třeba zajistit rovné podmínky 
a zachovat standardy EU, aby nedošlo k „závodu ke dnu“, a že je třeba zajistit, aby 
Spojené království nezískalo nespravedlivou konkurenční výhodu snižováním úrovně 
ochrany, a zabránit tomu, aby se hospodářské subjekty uchylovaly k regulačním 
arbitrážím;

14. zdůrazňuje, že má-li dohoda o volném obchodu skutečně prosazovat zájmy EU, měly by 
být do směrnic pro jednání zahrnuty následující cíle:

i) je třeba zaručit rovné podmínky prostřednictvím pevných závazků a vymahatelných 
ustanovení o hospodářské soutěži a státní podpoře, příslušných daňových záležitostech 
(včetně boje proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz), 
plném dodržování sociálních a pracovněprávních norem (včetně rovnocenné úrovně 
ochrany a záruk proti sociálnímu dumpingu), ochraně životního prostředí a normách 
souvisejících se změnou klimatu, prosazování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
vysoké míře ochrany spotřebitelů a udržitelném rozvoji; ustanovení by měla zajistit, aby 
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nedošlo ke snížení norem, a zároveň umožnit oběma stranám, aby v průběhu času své 
závazky upravovaly a stanovovaly vyšší standardy či zahrnovaly další oblasti; závazky 
a ustanovení by měly být vymahatelné prostřednictvím samostatných předběžných 
opatření, spolehlivého mechanismu pro řešení sporů a nápravných opatření, přičemž 
cílem je tzv. dynamické slaďování (dynamic alignment);

ii) reciproční opatření pro oboustranně výhodný přístup na trh pro zboží, služby, získávání 
veřejných zakázek, uznávání odborných kvalifikací a případně pro přímé zahraniční 
investice by měla být vyjednána v plném souladu s pravidly Světové obchodní 
organizace (WTO);

iii) obě strany by se měly zavázat, že budou na mezinárodních fórech i nadále společně 
usilovat o spolehlivý, volný a spravedlivý obchod založený na pravidlech s cílem 
dosáhnout účinného multilateralismu;

iv) ačkoli je třeba usilovat o co nejrozsáhlejší obchod se zbožím, měla by Komise posoudit, 
zda by bylo možné stanovit celní kvóty a sazby pro nejcitlivější odvětví a zda jsou 
zapotřebí ustanovení na ochranu integrity jednotného trhu EU; opakuje také, že 
například přístup potravinových a zemědělských produktů na jednotný trh je podmíněn 
přísným dodržováním všech unijních předpisů a norem, zejména pokud jde 
o bezpečnost potravin, geneticky modifikované organismy, pesticidy, zeměpisná 
označení, životní podmínky zvířat, označování potravin a jejich sledovatelnost, sanitární 
a fytosanitární normy a oblast lidského zdraví a zdraví zvířat a rostlin;

v) pravidla původu by měla být formulována po vzoru nejnovějších dohod o volném 
obchodu, které EU uzavírá, a měla by vycházet z potřeb výrobců z EU; dohoda by měla 
odpovídat stávajícím obchodním vztahům mezi EU a třetími zeměmi a bránit 
jakémukoli „parazitování“ tím, že zajistí jednotnost při zachovávání doladěného 
systému cel a kvót a pravidel pro původ produktů vůči třetím zemím;

vi) závazky týkající se antidumpingových a vyrovnávacích opatření by mohly v případě 
potřeby překračovat rámec příslušných pravidel WTO;

vii) cílem při přijímání závazků v oblasti služeb by mělo být dosáhnout takové úrovně 
liberalizace obchodu se službami, která bude podstatně přesahovat závazky smluvních 
stran v rámci WTO, a to po vzoru nejnovějších dohod EU o volném obchodu a za 
současného zajištění vysoké kvality veřejných služeb EU v souladu s SFEU, a zejména 
s protokolem č. 26 o službách obecného zájmu; z ustanovení o liberalizaci by měly být 
vyloučeny audiovizuální služby; opakuje, že přístup služeb na trh na základě dohody 
o volném obchodu je vždy omezen různými výjimkami omezujícími některé služby; 
dohoda by se měla vztahovat na všechny způsoby poskytování služeb a obsahovat 
závazky a ustanovení týkající se přeshraničního pohybu fyzických osob (způsob 4) 
v souladu s pravidly EU o rovném zacházení s pracovníky a uznáváním odborných 
kvalifikací a jejich dodržováním; opatření by měla obsahovat ustanovení o přístupu na 
trh a o národním zacházení podle pravidel hostitelského státu, aby se zajistilo, že 
s poskytovateli služeb z EU bude zacházeno nediskriminačním způsobem, a to i pokud 
jde o usazování; nová ustanovení by měla umožnit dočasný vstup a pobyt fyzických 
osob pro účely podnikání s cílem poskytovat služby;

viii) měly by být poskytnuty větší příležitosti k přístupu na trh s veřejnými zakázkami, než 
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jaké stanovuje dohoda WTO o zadávání veřejných zakázek (GPA), čímž se 
společnostem z EU zaručí, že budou mít přístup na trh ve strategických odvětvích a trhy 
s veřejnými zakázkami jim budou otevřeny ve stejné míře jako v EU;

ix) měla by být stanovena silná a vymahatelná opatření týkající se uznávání a ochrany práv 
duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení, např. pokud jde o autorské právo 
a práva s ním související a ochranné známky, a to na základě stávajícího a budoucího 
právního rámce EU;

x) dohoda by měla potvrdit ochranu stávajících zeměpisných označení, jak je stanoveno 
v dohodě o vystoupení, a zavést mechanismus pro ochranu budoucích zeměpisných 
označení, který zajistí stejnou úroveň ochrany jako dohoda o vystoupení;

xi) dohoda by měla obsahovat ambiciózní kapitolu o obchodu a rovnosti pohlaví; měly by 
se zohlednit důsledky vystoupení Spojeného království z EU pro rovnost pohlaví 
a mimo jiné zajistit, aby EU měla rovné podmínky pro svou činnost v oblasti ochrany 
a posilování úlohy žen v hospodářství, například prostřednictvím opatření proti 
rozdílům v odměňování žen a mužů;

xii) součástí dohody by měla být souborná kapitola o potřebách a zájmech mikropodniků 
a malých a středních podniků, pokud jde o usnadnění přístupu na trh, mimo jiné i o 
slučitelnost technických norem a zjednodušené celní postupy, s cílem zachovat 
a vytvářet konkrétní obchodní příležitosti a podporovat jejich internacionalizaci;

xiii) v zájmu komplexnosti obchodní dohody by tato měla obsahovat ustanovení, která 
zajistí, že Spojené království bude v budoucnu pokračovat ve slaďování právních 
předpisů s EU; má-li se usnadnit obchod, měla by se vyjednat průřezová pravidla 
týkající se soudržnosti právních předpisů a necelních překážek, přičemž je třeba mít na 
paměti dobrovolnou povahu regulační spolupráce a právo na regulaci ve veřejném 
zájmu a současně zachovat regulační autonomii a parlamentní práva; připomíná 
zároveň, že ustanovení o regulační spolupráci nemohou v plné míře replikovat stejné 
bezproblémové obchodování, jaké umožňuje účast na jednotném trhu;

xiv) s cílem zaručit finanční a regulační stabilitu a zajistit plné dodržování regulatorního 
režimu a norem EU a jejich uplatňování se do obchodních dohod EU obvykle vkládají 
ustanovení o výjimkách pro obezřetnostní opatření a omezení přeshraničního 
poskytování finančních služeb, která by se měla zahrnout i do této dohody;

xv) dohoda by měla obsahovat i ambiciózní ustanovení umožňující rozvíjet digitální 
obchod, odstranit neodůvodněné překážky obchodu elektronickými prostředky, zajistit 
otevřené, bezpečné a důvěryhodné internetové prostředí pro podniky a spotřebitele 
a regulovat přeshraniční toky údajů, přičemž je třeba stanovit zásady, jako je 
spravedlivá hospodářská soutěž, a ambiciózní pravidla pro přeshraniční předávání 
údajů, ovšem musí být plně dodržena a nesmí být dotčena stávající i budoucí pravidla 
EU pro ochranu údajů a soukromí;

xvi) dohoda o volném obchodu povede k celním kontrolám a prověřování, jakmile zboží 
vstoupí na jednotný trh, což bude mít dopad na globální dodavatelské řetězce a výrobní 
procesy; je nezbytné posílit celní orgány, a to jak pokud jde o personál, tak o technické 
vybavení, aby mohly zvládat své nové úkoly; postupy pro uplatňování budoucí dohody 
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musí být zaměřeny na zachování pravidel jednotného trhu Unie se zbožím a celní unie; 
je proto nanejvýš důležité zaručit, aby zboží bylo v souladu s pravidly jednotného trhu;

xvii) podstatnou a nenahraditelnou součástí jakékoli budoucí dohody se Spojeným 
královstvím by mělo být slaďování právních předpisů týkajících se dozoru nad trhem 
s výrobky a přísných výrobkových norem, aby se zajistily rovné podmínky pro 
podniky z EU a vysoká ochrana unijních spotřebitelů;

xviii) je nutné zajistit integritu celní unie a jejích pravidel a postupů; v této oblasti je třeba 
včas zavést mezi EU a Spojeným královstvím účinné pracovní ujednání;

15. zdůrazňuje, že na celou dohodu o volném obchodu by se měla vztahovat ustanovení 
o dialogu s občanskou společností, zapojení zainteresovaných subjektů a konzultacích 
s oběma těmito stranami; trvá na tom, aby byly zřízeny domácí poradní skupiny, které 
budou na provádění dohody dohlížet;

16. znovu opakuje, že by dohoda měla zajistit jednotný režim správy, který by zahrnoval 
spolehlivý mechanismus řešení sporů i správní struktury; v této souvislosti poukazuje na 
to, že výklad unijního práva je v kompetenci Soudního dvora Evropské unie, čímž se 
zaručuje jeho homogenita;

Rovné podmínky

17. připomíná, že Spojené království by v zájmu dynamického slaďování právních předpisů 
a politik mělo i nadále dodržovat a uplatňovat normy, které vycházejí z jeho 
mezinárodních závazků, a to způsobem, který bude odrážet rozsah a hloubku budoucího 
partnerství;

18. připomíná své odhodlání zabránit v rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným 
královstvím veškerému dumpingu a připomíná v tomto ohledu, že klíčem, jak tomu 
předejít, je harmonizace environmentálních, pracovněprávních a sociálních předpisů, 
příslušných daňových ustanovení a politik státní podpory;

19. konstatuje, že rozsah a hloubka dohody o rovných podmínkách budou klíčové pro 
vymezení celkových budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím; připomíná, že 
klíčovou úlohu bude v tomto ohledu hrát to, zda se bude Spojené království nadále 
hlásit k sociálnímu modelu EU; opakuje, že je třeba zavést ochranná opatření 
k zachování přísných norem a rovných podmínek v oblasti sociálních a pracovních 
norem alespoň na současné vysoké úrovni zajišťované stávajícími společnými normami;

20. zdůrazňuje, že hlubší vztah bude vyžadovat pevný a komplexní rámec pro 
hospodářskou soutěž a kontrolu státní podpory, který bude zabraňovat nepatřičnému 
narušování obchodu a hospodářské soutěže, aby se zajistilo, že se Spojené království 
nebude dopouštět nekalého a protisoutěžního jednání, které by vedlo k cenovému 
podbízení na úkor hospodářských subjektů EU;

21. je pevně přesvědčen, že Spojené království by mělo dodržovat vyvíjející se právní 
předpisy v oblasti daní a praní špinavých peněz v rámci acquis Unie, včetně daňové 
transparentnosti, výměny informací o daňových otázkách a opatření proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem, a mělo by řešit otázku svých zámořských území, výsostných 
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oblastí a korunních závislých území, která nedodržují unijní kritéria řádné správy 
a požadavky na transparentnost;

22. opakuje, že je třeba zachovat přísné normy a rovné podmínky v oblasti léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků, bezpečnosti a označování  potravin a v oblasti 
veterinární, rostlinolékařské a environmentální politiky a souvisejících norem;

23. konstatuje, že – jako je tomu v celé dohodě – ustanovení o rovných podmínkách si 
vyžádají spolehlivé správní struktury s vhodnými mechanismy řízení, dohledu, řešení 
sporů a prosazování, ve vhodných případech doplněné o sankce a dočasná opatření a o 
požadavek, aby obě strany zřídily (případně zachovaly) nezávislé orgány schopné 
účinně dohlížet na provádění a prosazovat je; zdůrazňuje, že všichni občané a všechny 
nevládní organizace musí mít zaručen přístup ke spravedlnosti a řádný mechanismus 
pro vyřizování stížností v oblasti prosazování pracovněprávních a environmentálních 
norem;

II. KONKRÉTNÍ ODVĚTVOVÉ OTÁZKY A TEMATICKÁ SPOLUPRÁCE

Rybolov

24. dále zdůrazňuje, že otázka volného přístupu do vod a do přístavů je neoddělitelná od 
otázky volného obchodu a přístupu produktů rybolovu Spojeného království na trh EU 
a že jednání se Spojeným královstvím o rybolovu nelze oddělit od jednání o celkovém 
hospodářském partnerství, zejména v oblasti obchodu, a musí na něj mít přímou vazbu;

25. připomíná a důrazně podporuje ustanovení o rybolovu, která mají být dohodnuta do 1. 
července 2020, a je přesvědčen, že budoucí režim řízení rybolovu ve Spojeném 
království by neměl být slabší než stávající pravidla a povinnosti společné rybářské 
politiky (SRP);

26. zdůrazňuje, že vystoupení Spojeného království z EU nezbavuje Spojené království 
povinnosti spolupracovat jako pobřežní stát při společném a udržitelném řízení 
sdílených rybích populací v souladu s jeho mezinárodními závazky;

27. připomíná, že základní zásada volného a rovného přístupu rybářů z EU ke všem vodám 
členských států v rámci SRP i k jednotnému trhu EU a unijní zásada volného pohybu 
zboží (včetně produktů rybolovu) vedla ke vzniku práv a výhod pro pobřežní komunity, 
provozovatele a spotřebitele, které trvaly desítky let;

28. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit mezi EU a Spojeným královstvím oboustranně 
výhodné a komplexní partnerství, jehož nedílnou součástí bude dohoda o rybolovu 
a záležitostech souvisejících s rybolovem v souladu se společnými závazky podle 
mezinárodního práva, která musí být prioritně uzavřena před koncem přechodného 
období;

29. trvá na tom, že dohoda musí být založena na zásadách SRP, jejichž cílem je zajistit 
udržitelné využívání a zachování živých mořských zdrojů a socioekonomické  přínosy 
pro rybáře, hospodářské subjekty v odvětví rybolovu a spotřebitele;

30. vyzývá k tomu, aby dohoda zajistila zejména trvalý reciproční přístup do vod 
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a zachovala stávající stabilní podíl kvót mezi EU a Spojeným královstvím u běžně 
využívaných populací; zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité zachovat společně 
dohodnuté zásady a opatření v oblasti řízení rybolovu v souladu se zásadami 
a opatřeními stanovenými v rámci SRP;

31. trvá na tom, že jsou zapotřebí řádné konzultační mechanismy a společný přístup 
založený na vědeckých poznatcích, společně se zárukami, že Spojené království se bude 
i nadále podílet na shromažďování údajů a vědeckém hodnocení populací; naléhavě 
vyzývá obě strany, aby pokračovaly ve spolupráci v oblasti kontroly rybolovu a v boji 
proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

Ochrana údajů

32. připomíná, že k tomu, aby Komise mohla prohlásit, že rámec pro ochranu údajů ve 
Spojeném království zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, musí podle judikatury 
Soudního dvora Evropské unie10prokázat, že Spojené království poskytuje úroveň 
ochrany „v zásadě rovnocennou“ úrovni ochrany, kterou poskytuje právní rámec EU, 
a to i pokud jde o další předávání do třetích zemí; připomíná, že zákon Spojeného 
království o ochraně údajů stanoví obecnou a velmi širokou výjimku ze zásad ochrany 
údajů a práv subjektů údajů při zpracovávání osobních údajů pro účely přistěhovalectví; 
je znepokojen tím, že jsou-li údaje osob, které nejsou občany Spojeného království, 
zpracovávány podle této výjimky, nejsou chráněny stejným způsobem jako u občanů 
Spojeného království; zastává názor, že tato výjimka by byla v rozporu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67911; dále se domnívá, že právní rámec 
Spojeného království pro uchovávání elektronických telekomunikačních údajů 
nesplňuje podmínky příslušného acquis EU, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie, 
a tudíž v současné době nesplňuje podmínky přiměřené úrovně ochrany;

33. považuje za nezbytné věnovat zvláštní pozornost právnímu rámci ve Spojeném 
království v oblasti národní bezpečnosti nebo zpracování osobních údajů donucovacími 
orgány; připomíná, že programy hromadného sledování nemusí být podle práva EU 
přiměřené, a důrazně vybízí k tomu, aby v této oblasti byla zohledněna judikatura 
Soudního dvora EU, jako je věc Schrems, a judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva;

34. pověřuje Komisi, aby pečlivě posoudila právní rámec Spojeného království na ochranu 
údajů a zajistila, aby Spojené království vyřešilo problémy uvedené v tomto usnesení 
ještě před zvážením, zda zákon Spojeného království o ochraně údajů zajišťuje 
odpovídající úroveň ochrany podle práva EU, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské 
unie12, a aby konzultovala s Evropskou radou pro ochranu údajů a evropským 
inspektorem ochrany údajů a poskytla jim veškeré příslušné informace a lhůty pro 

10 Věc C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
12 Věc C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.  Stanovisko 
1/15, Dohoda o jmenné evidenci cestujících (PNR) s Kanadou; ECLI:EU:C:2017:592, věci C 293/12 a C 594/12, 
Digital Rights Ireland a další, EU:C:2014:238,, Tele2 a Watson: Věci C-203/15 – Tele2 Sverige a C-698/15 
Watson, ECLI:EU:C:2016:970
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plnění jejich úkolů;

Změna klimatu a životní prostředí

35. domnívá se, že budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím by neměly být 
založeny pouze na hospodářských faktorech, ale také na vysoké úrovni ambicí v oblasti 
životního prostředí opírající se o spolupráci na příslušných mezinárodních fórech 
s cílem řešit přeshraniční a globální výzvy;

36. domnívá se, že EU a Spojené království by měly zajistit, aby na konci přechodného 
období nedošlo ke snížení úrovně ochrany životního prostředí, kterou zajišťují právní 
předpisy a postupy, pod úroveň stanovenou společnými normami platnými v EU 
a Spojeném království, pokud jde o: přístup k informacím o životním prostředí, účast 
veřejnosti a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, posuzování 
vlivů na životní prostředí a strategické posuzování vlivů na životní prostředí, 
průmyslové emise, cíle a stropy v oblasti atmosférických emisí a kvality ovzduší, 
ochranu přírody a biologické rozmanitosti, nakládání s odpady, ochranu a zachování 
vodního prostředí, ochranu a zachování mořského prostředí, prevenci, omezení 
a vymýcení rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí vyplývajících z výroby, 
používání, uvolňování a likvidace chemických látek a přípravků na ochranu rostlin 
a změnu klimatu a zásadu předběžné opatrnosti;

37. vyzývá vyjednavače, aby zajistili, že se Spojené království zaváže k tomu, že během 
přechodného období bude uplatňovat normy  včetně příslušných cílů a další ustanovení 
dohodnutá na úrovni EU;

38. naléhavě vyzývá k tomu, aby byla při jednáních naprostou prioritou spolupráce v oblasti 
boje proti změně klimatu, neboť je nanejvýš důležité dosáhnout v této oblasti úspěchu, 
počínaje 26. zasedáním konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu (COP 26) v Glasgow; domnívá se, že nejlepším řešením by bylo, aby Spojené 
království a EU postupovaly v této oblasti v naprosté shodě; v této souvislosti výrazně 
upřednostňuje, aby se Spojené království v oblasti klimatu plně sladilo se stávajícím 
a budoucím rámcem politiky EU, jakož i se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody, 
a požaduje, aby se strop pro emise EU stanovený systémem EU pro obchodování 
s emisemi (EU ETS), nařízením o sdílení úsilí, uplatňoval v celém rozsahu, a to včetně 
využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví;

39. vyzývá Spojené království, aby zachovalo systém stanovování cen uhlíku v souladu se 
společnými normami a cíli platnými na konci přechodného období a aby vyjednavači 
prozkoumali možnost propojení budoucího vnitrostátního systému Spojeného království 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů se systémem EU ETS, za 
předpokladu, že bude plně respektována integrita unijního systému;

40. zdůrazňuje, že vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou investiční bankou (EIB) 
musí být v každém případě podmíněn mimo jiné tím, že se Spojené království 
přizpůsobí přepracovaným cílům EU v oblasti klimatu a životního prostředí, že Spojené 
království bude dodržovat nařízení, kterým se stanoví rámec pro usnadnění udržitelných 
investic, a ambiciózní novou strategii EIB v oblasti klimatu a úvěrovou politiku 
v oblasti energetiky;
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41. zdůrazňuje, že pokud by se ve Spojeném království jakkoli snížila ochrana životního 
prostředí, hrozilo by, že v EU dojde ke ztrátě biologické rozmanitosti, neboť mezi EU 
a Spojeným královstvím migruje mnoho druhů (ptáků, netopýrů, motýlů a kytovců) a u 
mnohých nestěhovavých druhů dochází pravidelně k přenosu genů mezi Spojeným 
královstvím a EU;

42. zdůrazňuje, že je důležité, aby Spojené království zachovalo soulad s právními předpisy 
o bezpečnosti chemických látek (REACH13) a zajistilo spolupráci s Evropskou 
agenturou pro chemické látky (ECHA);

Energetika

43. vyzývá k tomu, aby dohoda zajistila nediskriminační přístup k sítím pro účastníky trhu 
a účinné oddělení provozovatelů sítí, a zaručila, že budou platit rovné podmínky 
a nedojde k jejich zhoršení, včetně účinného stanovení cen uhlíku, státní podpory 
a ochrany životního prostředí;

44. vyzývá k vytvoření mechanismů, které co nejlépe zabezpečí dodávky a účinné 
obchodování prostřednictvím propojení mezi soustavami v různých časových rámcích;

45. očekává, že Spojené království bude dodržovat přísné normy jaderné bezpečnosti 
a radiační ochrany; očekává, že dohoda bude řešit vztah Spojeného království 
k Euratomu a projektu ITER a dopad vystoupení na aktiva a závazky, což umožní 
spolupráci a výměnu informací mezi Euratomem a Spojeným královstvím a jeho 
vnitrostátními orgány; žádá, aby dohoda obsahovala závazek umožnit, aby se na konci 
přechodného období uplatňovaly rovné podmínky pro normy v oblasti jaderné 
bezpečnosti s cílem zajistit plné dodržování mezinárodních úmluv, včetně Aarhuské 
úmluvy a úmluvy z Espoo;

Veřejné zdraví a bezpečnost potravin

46. zdůrazňuje, že pro spotřebitele v EU a ve Spojeném království je důležité, aby Spojené 
království nadále dodržovalo vysoké normy v oblasti bezpečnosti potravin a označování 
potravin; připomíná, že veškeré potraviny dovážené do EU z třetí země musí splňovat 
nejvyšší normy EU v oblasti bezpečnosti potravin, což se týká mimo jiné používání 
GMO; poznamenává, že by bylo pro obě strany prospěšné, aby se Spojené království 
i nadále účastnilo systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva; 
připomíná, že s ohledem na to, že Spojené království má status třetí země, bude mezi 
EU a Spojeným královstvím nutné provádět důkladné kontroly a inspekce;

47. zdůrazňuje, že je důležité, aby Spojené království v zájmu ochrany zdraví zvířat a lidí 
nadále dodržovalo rovnocenné veterinární normy s cílem zabránit přenosu zoonóz mezi 
zvířaty a lidmi, zejména v případě stěhovavých druhů; pokládá za nezbytné zachovat 
pasportizaci pohybu domácích i hospodářských zvířat mezi EU a Spojeným královstvím 

13 Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30. 12. 
2006, s. 1).
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v souladu se stávajícími a budoucími normami EU;

48. upozorňuje, že je důležité zajistit potřebné dodávky léků, zdravotnických prostředků 
a dalších zdravotnických výrobků;  proto vyzývá EU a Spojené království, aby zajistily 
přijetí opatření, která zamezí jejich nedostatku a následným možným závažným 
dopadům na lidské zdraví; vyzývá zejména k cíleným opatřením, která zajistí 
nepřetržitý rychlý přístup k bezpečným léčivým přípravkům a zdravotnickým 
prostředkům pro pacienty, včetně bezpečných a stálých dodávek radioizotopů;

49. naléhavě žádá, aby pokračovala spolupráce v oblasti zdravotní péče a veřejného zdraví; 
zdůrazňuje, že jako třetí země se Spojené království nebude moci účastnit postupů 
povolování zdravotnických výrobků v EU;

Práva občanů a mobilita osob

50. vyzývá obě strany, aby usilovaly o plné zachování práv občanů, jež zaručuje dohoda 
o vystoupení pro občany EU i Spojeného království a jejich rodiny; zdůrazňuje, že 
jakákoli budoucí ujednání v oblasti mobility by měla být založena na zákazu 
diskriminace mezi členskými státy EU a na plné reciprocitě; obecně se domnívá, že 
základní a nedílnou součástí znění budoucí mezinárodní dohody mezi EU a Spojeným 
královstvím musí být další konkretizace práv občanů, včetně volného pohybu státních 
příslušníků Spojeného království v EU na základě recipročního přístupu; zastává názor, 
že je rovněž důležité, aby každý členský stát EU objasnil, jaká pravidla bude uplatňovat 
na občany Spojeného království, kteří budou chtít získat status pobytu, a aby byla 
v zájmu zjednodušení celého procesu tato opatření vstřícná k žadatelům, transparentní 
a bezplatná a aby Komise a Evropský parlament průběžně sledovaly vývoj této 
záležitosti;

51. požaduje zavedení vhodného systému koordinace sociálního zabezpečení, včetně 
důchodových práv, s ohledem na budoucí pohyb osob; v této souvislosti vítá podrobná 
ustanovení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení obsažená v dohodě 
o vystoupení, která chrání práva nabytá na základě období placení příspěvků do systémů 
sociálního zabezpečení;

52. naléhavě žádá vládu Spojeného království, aby ještě před koncem přechodného období 
přijala nový zákon o zaměstnanosti, a předešla tak vzniku časové prodlevy, kdy by 
práva pracovníků nebyla chráněna ani předpisy EU ani britským zákonem 
o zaměstnanosti;

53. v tomto ohledu trvá na plném a řádném provedení právních předpisů EU, u nichž lhůty 
pro provedení spadají do přechodného období, jako je revize směrnice o vysílání 
pracovníků, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem nebo 
směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách;

54. žádá, aby byla plně zohledněna specifická situace na irském ostrově a aby byly 
vyřešeny zbývající problémy týkající se občanů Severního Irska; naléhavě žádá orgány 
Spojeného království, aby zajistily, že nedojde k omezení práv obyvatel Severního 
Irska, a aby ve všech jeho částech plně dodržovaly Velkopáteční dohodu;

55. vyslovuje se pro to, aby Spojené království nadále uplatňovalo nařízení o roamingu ve 
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prospěch občanů EU i Spojeného království, a zejména aby usnadnilo přeshraniční 
pohyb osob na irském ostrově;

56. bere na vědomí záměr Spojeného království přistoupit k Haagské úmluvě 
o vyživovacích povinnostech z roku 2007 a vyzývá k tomu, aby v oblasti občanského 
a rodinného práva probíhala řádná spolupráce a byly sledovány náročné cíle, především 
pokud jde o práva a repatriaci dětí; připomíná, že budoucí dohoda by rovněž měla 
zohledňovat určité kategorie občanů, na které se v současné době vztahuje právo EU, 
jak je vykládáno Soudním dvorem EU, například na státní příslušníky Spojeného 
království, kteří se vracejí do Spojeného království s rodinnými příslušníky 
pocházejícími ze zemí mimo EU, osoby se zdravotním postižením a osoby, jež o ně 
pečují, státní příslušníky třetích zemí žijící ve Spojeném království, kteří mají silné 
právní vazby s členskými státy, jako jsou státní příslušníci třetích zemí narození v EU, 
osoby s přiznaným statusem uprchlíka a osoby bez státní příslušnosti;

57. domnívá se, že ujednání v oblasti mobility musí být založena na zákazu diskriminace 
a na plné reciprocitě; připomíná, že po přijetí mandátu k jednání nebudou členské státy 
moci sjednávat dvoustranné dohody;

58. vyjadřuje proto politování nad tím, že Spojené království oznámilo, že mezi EU 
a Spojeným královstvím již nebude uplatňována zásada volného pohybu osob; zastává 
názor, že dohoda o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným království by měla 
v každém případě obsahovat ambiciózní ustanovení, která zajistí zachování práv občanů 
EU i Spojeného království a jejich rodinných příslušníků, zejména pokud jde o pohyb 
osob a pracovníků; připomíná, že práva na volný pohyb mají rovněž přímý vztah ke 
třem ostatním svobodám, které jsou nedílnou součástí jednotného trhu, a mají zvláštní 
význam pro služby a odborné kvalifikace;

59. domnívá se, že dohoda by měla stanovit bezvízový styk v případě krátkodobých 
návštěv, včetně krátkodobých pracovních cest, na základě plné reciprocity a zákazu 
diskriminace, a měla by vytvořit podmínky pro vstup a pobyt za účelem výzkumu, 
studia a odborné přípravy a výměn mladých lidí;

60. zdůrazňuje, že budoucí spolupráce v oblasti azylové a migrační politiky mezi Spojeným 
královstvím a EU-27 by měla zahrnovat alespoň opatření, jež posilují bezpečné a legální 
cesty k získání mezinárodní ochrany, mimo jiné slučováním rodin; vzhledem k tomu, že 
pro žadatele o azyl s pobytem ve Spojeném království, kteří mají rodiny na území EU, 
je slučování rodin nadále důležité, vybízí k přijetí plánu pro slučování rodin, který by 
měl vstoupit v platnost po uplynutí přechodného období, aby nevznikly prodlevy 
v regulaci s negativními humanitárními důsledky  a aby bylo dodržováno právo žadatelů 
o azyl na rodinný život v souladu s článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech;

Rovnocennost v sektoru finančních služeb

61. připomíná, že společnosti usazené ve Spojeném království ztratí práva na přeshraniční 
činnost (pasportizace);

62. domnívá se, že přístup na trh by měl být založen na rozhodnutích o rovnocennosti, 
pokud EU uzná, že regulační a dohledové režimy a normy Spojeného království jsou 
a zůstanou plně rovnocenné s regulačními a dohledovými režimy EU, a to v souladu se 
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sjednanými ustanoveními pro zajištění rovných podmínek; je přesvědčen, že jakmile 
bude tato rovnocennost uznána, musí být zaveden účinný mechanismus, který zaručí, že 
rovnocennost zůstane zachována i nadále, a připomíná, že EU může Spojenému 
království status rovnocennosti kdykoli jednostranně odejmout;

63. domnívá se, že jakýkoli budoucí rámec by měl zajišťovat finanční stabilitu v EU a být 
v souladu s jejími regulačními a dohledovými režimy a normami a jejich uplatňováním, 
přičemž je nutné zachovat regulační a rozhodovací autonomii EU;

Doprava

64. vyzývá vyjednavače, aby zajistili, že Spojené království a EU zůstanou nadále 
propojeny, a to na základě recipročního přístupu na dopravní trhy a při zohlednění 
rozdílné velikosti obou trhů;

65. v této souvislosti připomíná, že mnohostranný systém kvót Evropské konference 
ministrů dopravy (ECMT) v současné době dostatečně neřeší potřeby silniční nákladní 
dopravy mezi EU a Spojeným královstvím a že by měla být zavedena vhodná opatření, 
která zabrání ohrožení veřejného pořádku a narušení dopravních toků provozovatelů 
silniční nákladní dopravy a autokarové a autobusové dopravy;

66. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby vyjednávání zahrnovala rovněž ambiciózní, 
vyváženou a komplexní dohodu o letecké dopravě stanovující vysoké normy, zejména 
pokud jde o práva v oblasti leteckého provozu, leteckou bezpečnost a ochranu letišť, 
jimiž je třeba se odpovídajícím způsobem zabývat, a v této souvislosti připomíná, že 
budoucí letecké propojení Spojeného království a EU nemůže zakládat účast Spojeného 
království de jure nebo de facto na jednotném leteckém trhu;

67. domnívá se, že by mělo být zajištěno vnitrounijní propojení mezi Irskem a ostatními 
členskými státy EU, včetně tranzitních práv v silniční dopravě uvnitř EU mezi Irskem 
a ostatními členskými státy EU;

68. zdůrazňuje, že budoucí vztah mezi Spojeným královstvím a EU musí být vybudován na 
rovných základech ve všech odvětvích dopravy se zvláštním důrazem na státní podpory, 
ochranu životního prostředí, práva cestujících, obchodní flexibilitu a sociální aspekty, 
včetně dob řízení a odpočinku;

69. zdůrazňuje, že je nutné zajistit nepřetržité financování společně dohodnutých projektů 
infrastruktury, zejména v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T), Nástroje pro 
propojení Evropy (CEF), jednotného evropského nebe (SES) a společných 
technologických iniciativ, jako jsou Clean Sky I a II a výzkum uspořádání letového 
provozu jednotného evropského nebe (SESAR); považuje za zásadní, aby Spojené 
království plně dodržovalo své finanční závazky a povinnosti, a to i v případě, že by 
měly přesahovat dobu trvání jeho členství v EU;

Programy a agentury

70. zdůrazňuje, že účast Spojeného království v agenturách a programech EU bude probíhat 
podle pravidel platných pro třetí země mimo EHP; vybízí Spojené království k účasti na 
všech programech EU při současném dodržování všech příslušných pravidel 
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a mechanismů a podmínek účasti;

71. zdůrazňuje, že účast Spojeného království na programech EU by nikdy neměla mít za 
následek čisté převody z rozpočtu EU do Spojeného království; dále se domnívá, že 
v souvislosti s jakoukoli další účastí Spojeného království na programech EU musí být 
zajištěna spravedlivá rovnováha, pokud jde o příspěvky a výhody třetí země zapojené 
do některého programu EU, přičemž dané třetí zemi by neměla být svěřena rozhodovací 
pravomoc; vyzývá Komisi, aby zajistila existenci dostatečných závazných ustanovení 
a záruk, které zajistí ochranu finančních zájmů a řádné finanční řízení Unie v rámci 
programů, jichž by se Spojené království účastnilo, včetně kontroly a auditu, a vyšetření 
případných podvodů,  dodržování práva přístupu útvarů Komise, Evropského úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce, Evropského 
účetního dvora a právo dohledu Evropského parlamentu;

72. je přesvědčen, že účast Spojeného království je důležitá především v přeshraničních, 
kulturních, rozvojových, vzdělávacích a výzkumných programech, jako jsou Erasmus+, 
Kreativní Evropa, Horizont, Evropská rada pro výzkum, program LIFE, TEN-T, Nástroj 
pro propojení Evropy, SES, Interreg, společné technologické iniciativy jako např. Clean 
Sky I a II, SESAR, konsorcia evropské výzkumné infrastruktury, Galileo, Copernicus, 
evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS), rámec na podporu 
pozorování a sledování vesmíru (SST) a partnerství veřejného a soukromého sektoru;

73. oceňuje příspěvek programu PEACE k zajištění míru a stability v Severním Irsku 
a vyzývá k zachování mírového procesu v Severním Irsku a přínosů stávajícího 
programu PEACE IV a Mezinárodního fondu pro Irsko;

74. považuje za nanejvýš důležité, aby EU a Spojené království zvážily možnost spolupráce 
mezi orgány Spojeného království a agenturami EU, včetně zejména Evropské agentury 
pro chemické látky, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Evropské agentury pro 
životní prostředí, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropské 
agentury pro léčivé přípravky; zdůrazňuje, že Spojené království nebude mít nad 
agenturami EU žádnou rozhodovací pravomoc; v této souvislosti naléhavě vyzývá 
Komisi, aby definovala povahu, rozsah a meze této případné spolupráce;

75. pokládá za nezbytné ozřejmit budoucí praktickou spolupráci mezi orgány Spojeného 
království a agenturami EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

III. PARTNERSTVÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Zahraniční politika, bezpečnostní problémy a obrana

76. domnívá se, že ačkoliv bude vyloučeno z rozhodovacích struktur EU, Spojené 
království je důležitý partner, neboť na problémy v oblasti zahraniční, bezpečnostní 
a obranné politiky v bezprostředním sousedství EU i na mezinárodním poli je 
mimořádně potřebné reagovat společně;

77. zdůrazňuje, že nové vztahy mezi EU a Spojeným královstvím budou vyžadovat 
intenzivní spolupráci v zahraniční a bezpečnostní politice, neboť EU a Spojené 
královstvím mají řadu společných zájmů a zkušeností a hlásí se k celé řadě stejných 
hodnot; zdůrazňuje, že v zájmu obou stran je ambiciózní spolupráce, která bude 
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přispívat k bezpečnosti Evropy a jejích občanů, ke globální stabilitě a k ochraně 
lidských práv a míru v souladu s cíli a zásadami zakotvenými v článku 21 SEU;

78. konstatuje, že společné postoje a kroky EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky (SZBP) mohou přijímat pouze členské státy EU; poukazuje na to, že to ovšem 
nevylučuje konzultační mechanismy, díky nimž by Spojené království mělo možnost 
přizpůsobovat svou politiku unijním zahraničně-politickým postojům a společným 
akcím, zejména pokud jde třeba bránit  globální řád založený na pravidlech, 
multilaterální spolupráci a lidská práva, především v rámci OSN, NATO, Organizace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rady Evropy; podporuje konzultace 
a koordinaci ve věci sankcí s možností přijímat vzájemně se posilující sankce, jsou-li 
zahraničně-politické cíle obou stran v souladu; poukazuje na to, že vzhledem 
k významnému postavení Spojeného království coby aktéra na poli bezpečnosti má úzká 
spolupráce v oblasti SZBP značný přínos;

79. zdůrazňuje, že Spojené království musí uplatňovat omezující opatření EU, která jsou již 
v platnosti nebo o nichž se rozhodne v přechodném období, podporovat prohlášení 
a postoje EU ve třetích zemích a mezinárodních organizacích a účastnit se – s ohledem 
na konkrétní situaci – vojenských operací a civilních misí EU zřízených v rámci 
společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), aniž by však podle nové rámcové 
dohody o účasti hrálo vůdčí roli, a současně musí respektovat rozhodovací autonomii 
EU a příslušná rozhodnutí a právní předpisy EU, mimo jiné ve věci veřejných zakázek 
a transferů v oblasti obrany; podmínkou k takové spolupráci je plné dodržování 
mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva 
a základních práv EU;

80. připomíná, že základním kamenem celosvětové a evropské bezpečnosti je účinná 
mezinárodní kontrola zbraní a režimy odzbrojení a nešíření zbraní; vyzývá EU 
a Spojené království, aby začaly uplatňovat ucelenou a důvěryhodnou strategii pro 
mnohostranná jednání na globální úrovni a pro regionální opatření zaměřená 
na uvolňování napětí a budování důvěry;  vyzývá Spojené království, aby se zavázalo, 
že bude nadále dodržovat společný postoj 944/2008/SZBP;

81. zdůrazňuje, že taková spolupráce by byla ku prospěchu obou stran, neboť díky ní by 
mise a operace SBOP mohly i nadále využívat odbornosti a schopností Spojeného 
království;  důrazně Spojené království vybízí, aby přispívalo k civilním a vojenským 
misím a operacím SBOP; zdůrazňuje, že v souladu s politickým prohlášením se Spojené 
království jakožto třetí země nebude moci podílet ani na plánování, ani na velení, pokud 
jde o mise a operace EU, a že bude třeba, aby jeho schopnost a míra účasti na plánování 
či velení misím a operacím EU nebo účasti na nich, jakož i výměna informací 
a interakce s EU byly úměrné přínosu Spojeného království k jednotlivým misím či 
operacím;

82. očekává, že Spojené království bude i nadále plně dodržovat závazky definované ve 
společném komplexním akčním plánu s Íránem (JCPOA) v podobě E3 + 3 a zakotvené 
v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2231 jakožto pilíř mezinárodního režimu nešíření 
jaderných zbraní a základ pro uvolnění napětí na Blízkém východě a v oblasti Perského 
zálivu;
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83. zdůrazňuje, že spolupráce v otázkách bezpečnostní a obranné politiky by měla tvořit 
nedílnou součást dohody o komplexním partnerství, jíž se mají řídit budoucí vztahy; 
podtrhuje, že takovou dohodou by neměla být dotčena rozhodovací autonomie EU ani 
svrchovanost Spojeného království;

84. domnívá se, že je ve společném zájmu Spojeného království a EU spolupracovat na 
rozvoji obranných schopností, a to i v rámci Evropské obranné agentury, a na boji proti 
hybridním hrozbám, a posilovat tak evropskou obrannou, technologickou 
a průmyslovou základnu a přispívat ke skutečné interoperabilitě a společné efektivitě 
evropských i spojeneckých ozbrojených sil;

85. konstatuje, že podmínkou spolupráce v uvedených oblastech, která zahrnuje sdílení 
utajovaných informací s EU, mimo jiné zpravodajských informací, je dohoda 
o bezpečnosti informací, která by chránila utajované informace EU; podtrhuje 
skutečnost, že výměnu zpravodajských a jiných informací je třeba podporovat a že při 
takových výměnách je třeba respektovat zásadu reciprocity; poznamenává, že k tomu je 
zapotřebí zvláštní dohody o utajovaných informacích a propracovanějšího autonomního 
hodnocení zpravodajských údajů; vybízí k výměně styčných osob a příslušných atašé za 
účelem zajištění bezproblémové výměny informací;

86. konstatuje, že od zahájení stálé strukturované spolupráce se Spojené království 
nezapojilo do žádného z vybraných projektů; poznamenává, že s přihlédnutím ke 
klíčovému cíli, kterým je interoperabilita mezi partnery, by jeho účast měla být 
výjimečně zvážena, pokud k ní bude přizváno Radou Evropské unie ve složení pro 
stálou strukturovanou spolupráci;

87. připomíná, že Spojené království je i nadále klíčovým členem NATO a bude se moci 
nadále účastnit velmi cenných partnerství, která vybudovalo s ostatními evropskými 
členy organizace NATO, a to jak dvoustranně, tak na základě spolupráce mezi EU 
a NATO; 

88. konstatuje, že Spojené království by se mohlo podílet na programech EU na podporu 
obrany a vnější bezpečnosti (jako jsou např. Evropský obranný fond, Galileo 
a programy kybernetické bezpečnosti) na základě dalších obdobných ujednání s třetími 
zeměmi pod podmínkou, že účast na každém z těchto nástrojů bude samostatně 
vyjednána a bude zajištěna náležitá rovnováhy mezi povinnostmi a právy; zdůrazňuje, 
že je možné, aby Spojené království přispívalo k nástrojům financování vnější činnosti, 
půjde-li o plnění společných cílů;

89. podtrhuje strategický význam, jež má pro Evropu kosmické odvětví; domnívá se, že 
politika týkající se vesmíru může účinně přispívat k posílení vnější činnosti EU, 
k čemuž je nutná vysoká technická úroveň a podpora Spojeného království a jiných 
partnerů, a zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout pokroku v rozvoji technologií k civilnímu 
i vojenskému použití, jež budou moci Evropě zajistit strategickou autonomii;

Spolupráce v oblasti bezpečnosti a vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech

90. vzhledem k zeměpisné blízkosti a hrozbám, kterým čelí jak EU, tak i Spojené 
království, se domnívá, že je mimořádně důležité, aby EU i Spojené království  
usilovaly o zachování účinných mechanismů spolupráce v oblasti vymáhání práva, které 
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jsou účinné a z hlediska bezpečnosti jejich občanů vzájemně prospěšné, s ohledem na 
skutečnost, že Spojené království je třetí zemí, jež není součástí schengenského 
prostoru, a že tedy nemůže mít stejná práva a využívat stejné režimy jako členské státy;

91. zdůrazňuje, že Spojené království nemůže mít přímý přístup k údajům informačních 
systémů EU ani se nemůže zapojit do řídicích struktur agentur EU působících v oblasti 
svobody, bezpečnosti a práva a že předávání informací Spojenému království, včetně 
osobních údajů, by tedy mělo být vždy spojeno s přísnými ochrannými opatřeními 
a podléhat kontrole a dohledu, včetně ochrany osobních údajů odpovídající úrovni 
stanovené právními předpisy EU;

92. domnívá se, že Spojené království jakožto třetí země nemůže mít přístup 
k Schengenskému informačnímu systému (SIS); vyzývá Spojené království, aby 
neprodleně odstranilo závažné nedostatky, které byly zjištěny, pokud jde o používání 
SIS, a vyzývá Radu a Komisi, aby tento proces velmi pozorně sledovaly, a zajistily tak, 
aby všechny nedostatky byly bez dalšího prodlení náležitě řešeny; je toho názoru, že 
o budoucí spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti vymáhání práva by se 
mělo začít jednat až poté, co budou tyto nedostatky odstraněny; žádá, aby byl 
o veškerém vývoji v této otázce podrobně informován;

93. je třeba, aby se veškerá  reciproční opatření týkající se  včasné, účinné a efektivní 
výměny údajů jmenné evidence cestujících a výsledků zpracování těchto  údajů, které 
mají být uloženy v příslušných vnitrostátních systémech pro zpracování jmenné 
evidence cestujících, opatření týkající se zpracování DNA, otisků prstů a údajů 
o registraci vozidel (Prüm) a operační spolupráce probíhající prostřednictvím Europolu 
a Eurojustu zakládala na spolehlivých pojistných mechanismech a podmínkách a aby 
byla zcela v souladu se stanoviskem Soudního dvora EU 1/15, podle něhož je dohoda 
o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Kanadou v rozporu s Listinou;

94. očekává, že Spojené království bude moci pokračovat ve spolupráci a výměně informací 
s vnitrostátními orgány v oblasti kybernetické bezpečnosti;

95. domnívá se, že musí být zajištěno, aby byla bez zbytečných formalit vykonávána 
a uznávána soudní rozhodnutí v občanských a obchodních záležitostech;

96. zdůrazňuje, že Spojené království je významným aktérem rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci a že úzké propojení obou stran v této oblasti by bylo vzájemně 
výhodné; navrhuje, že by Spojené království mohlo být vyzváno k tomu, aby přispívalo 
k nástrojům a mechanismům EU, přičemž by však musela být respektována autonomie 
EU; domnívá se, že plánované partnerství by mělo rovněž prosazovat udržitelný rozvoj 
a vymýcení chudoby a soustavně podporovat plnění cílů udržitelného rozvoje OSN 
a uplatňování Evropského konsensu o rozvoji;

IV. SPRÁVA BUDOUCÍ DOHODY

97. upozorňuje na skutečnost, že budoucí dohoda EU se Spojeným královstvím jakožto třetí 
zemí by měla vytvářet soudržný a kvalitní systém správy, který by byl jednotícím 
rámcem pokrývajícím společný setrvalý dohled či správu dohody a mechanismy pro 
řešení sporů a vymáhání týkající se výkladu a uplatňování ustanovení dohody; je toho 
názoru, že horizontální mechanismus správy tohoto druhu by se měl uplatňovat i na 
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budoucí vztahy se Spojeným královstvím jako celek; v této souvislosti připomíná své 
usnesení ze dne 15. ledna 2020 a domnívá se, že naprostou prioritou je plné uplatňování 
dohody o vystoupení; v tomto ohledu podtrhuje, že Evropský parlament bude i nadále 
ostražitě dohlížet na uplatňování všech ustanovení; poukazuje na to, že mechanismus 
pro řešení sporů bude muset být spolehlivý a bude muset zajistit účinná, promptní 
a odrazující nápravná opatření;

98. trvá na tom, že tento systém správy musí v každém případě plně zachovávat autonomii 
rozhodování EU a jejího právního řádu, včetně úlohy Soudního dvora EU jakožto 
jediného subjektu oprávněného vykládat právo EU;

99. zdůrazňuje, že ujednání o správě by měla odpovídat povaze, rozsahu a intenzitě 
budoucích vztahů, zohledňovat úroveň propojenosti, spolupráce a blízkosti a současně 
i zajistit účinné a účelné uplatňování celé budoucí dohody;

100. souhlasí s tím, že by měl být zřízen řídicí orgán pro dohled nad prováděním dohody, 
řešení rozdílů ve výkladu a provádění dohodnutých nápravných opatření, jako jsou 
odrazující nápravná a ochranná opatření pro různá odvětví, a pro plnohodnotné 
zajišťování regulační autonomie EU, včetně legislativních výsad Evropského 
parlamentu a Rady; zdůrazňuje, že by zástupci EU v tomto řídicím orgánu měli 
podléhat vhodným mechanismům, které budou zajišťovat jejich odpovědnost a do nichž 
bude zapojen Evropský parlament; připomíná, že předseda Komise se v plénu 
Evropského parlamentu dne 16. dubna 2019 zavázal k tomu, že Komise úzce zapojí do 
procesu jednání Evropský parlament a v maximální míře zohlední jeho postoje vždy, 
když tento řídicí orgán bude muset přijmout rozhodnutí, a že ve věci brexitu nic nebude 
moci být rozhodnuto, aniž by bylo plně vzato v potaz stanovisko Evropského 
parlamentu;

101. trvá rovněž na tom, že dohoda by měla zřídit společný parlamentní orgán EU 
a Spojeného království, jehož úkolem by bylo sledovat provádění budoucí dohody;

102. domnívá se, že pokud se jedná o ustanovení založená na pojmech unijního práva, 
ujednání o správě musí stanovit příslušnost Soudního dvora EU; opakuje, že 
o mechanismu alternativního řešení sporů v případě uplatňování a výkladu jiných 
ustanovení dohody, než jsou ustanovení týkající se právních předpisů EU, lze uvažovat 
pouze tehdy, pokud by poskytoval záruky nezávislosti a nestrannosti rovnocenné 
zárukám, jaké poskytuje Soudní dvůr EU;

°

° °

103. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Spojeného království.


