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B9-0098/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue 
partnerluse üle peetava läbirääkimise kavandatavate volituste kohta
(2020/2557(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping) ja Euroopa Liidu toimimise lepingut 
(ELi toimimise leping),

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „põhiõiguste harta“),

– võttes arvesse oma 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni läbirääkimiste kohta, mida 
alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta 
Euroopa Liidust välja astuda1, 3. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigiga 
peetavate läbirääkimiste seisu kohta2, 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni 
Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta3, 14. märtsi 2018. aasta 
resolutsiooni ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta4, 18. septembri 
2019. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise hetkeseisu 
kohta5 ning 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi käsitlevate 
väljaastumislepingu sätete rakendamise ja järelevalve kohta6,

– võttes arvesse oma 29. jaanuari 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu 
otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa 
Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimist7,

– võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingut („väljaastumisleping“)8 ning poliitilist 
deklaratsiooni, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik („poliitiline deklaratsioon“)9,

– võttes arvesse väliskomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ning julgeoleku ja kaitse 
allkomisjoni kirju,

1 ELT C 298, 23.8.2018, lk 24.
2 ELT C 346, 27.9.2018, lk 2.
3 ELT C 369, 11.10.2018, lk 32.
4 ELT C 162, 10.5.2019, lk 40.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0016.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006.
7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0018.
8 ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.
9 ELT C 34, 31.1.2020, lk 1.
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– võttes arvesse soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada 
läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle ja 
millega nimetatakse liidu läbirääkijaks komisjon, ning selle lisa, mis sisaldab uue 
partnerluse üle peetava läbirääkimise juhiseid (COM(2020)0035) 
(„läbirääkimisjuhised“),

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Ühendkuningriik ei ole alates 31. jaanuari 2020. aasta keskööst (Kesk-
Euroopa aja järgi) enam Euroopa Liidu (EL) liikmesriik;

B. arvestades, et poliitilises deklaratsioonis kehtestatakse ambitsioonika, laiaulatusliku, 
põhjaliku ja paindliku kaubandus- ja majanduskoostöö alase partnerluse põhimõtted, 
mille keskmes on laiaulatuslik ja tasakaalustatud vabakaubandusleping, samuti 
õiguskaitse ja kriminaalõiguse, välispoliitika, julgeoleku ja kaitse ning laiemad 
koostöövaldkonnad, ning sätestatakse, et kui EL ja Ühendkuningriik leiavad 
läbirääkimiste jooksul, et see on nende vastastikustes huvides, võivad tulevased suhted 
hõlmata ka poliitilises deklaratsioonis kirjeldamata koostöövaldkondi;

C. arvestades, et tulevased suhted peaksid põhinema õiguste ja kohustuste tasakaalul, 
austama ühtse turu ja tolliliidu terviklikkust ning nn nelja vabaduse jagamatust; 
arvestades, et ELi mittekuuluval riigil, kes ei täida samu kohustusi kui liikmesriik, ei 
saa olla samu õigusi ja hüvesid mis liikmesriigil;

D. arvestades, et poliitilises deklaratsioonis märgitakse, et tulevast majanduspartnerlust 
toetavad sätted, millega tagatakse võrdsed võimalused avatud ja ausa konkurentsi 
vallas;

E. arvestades, et EL ja Ühendkuningriik jäävad lähedasteks naabriteks ja neil on ka 
edaspidi palju ühiseid huve;

F. arvestades, et sobivaks tulevaste suhete raamistikuks, millega neid ühiseid huve, 
sealhulgas uusi kaubandussuhteid saaks kaitsta ja edendada, võiks olla ELi ja 
Ühendkuningriigi tihedaid suhteid kajastav ulatuslik partnerlusleping;

G. arvestades, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid käsitlev leping peaks pakkuma 
paindlikku raamistikku, mis võimaldab eri poliitikavaldkondades erineval määral 
koostööd, mis põhineb ühisel haldamisstruktuuril ja asjakohastel vaidluste lahendamise 
sätetel;

H. arvestades, et nimetatud koostöö jaoks on vaja, et mõlemad pooled säilitaksid paljudes 
poliitikavaldkondades ranged standardid ja oma rahvusvahelised kohustused;

I. arvestades, et väljaastumislepingu Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitlevas protokollis 
sätestatakse õigusraamistik, mis säilitab suure reede kokkuleppe kõik osad ja Põhja-
Iirimaa elanike õigused ning kaitseb ühtse turu terviklikkust ja kogu saare majandust 
ning väldib seega ranget piirikontrolli, kui nõusolekumehhanismiga nähakse ette selle 
jätkumine; arvestades, et Ühendkuningriigi kohustus tagada suure reede kokkuleppe 
kõigi osade kohaldamine kehtib igas olukorras;
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J. arvestades, et on asjakohane, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid koos avaliku ja 
erasektori asutustega teevad ettevalmistusi, et olla valmis igasugusteks olukordadeks, 
mis ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste tulemusena võivad ette tulla;

K. arvestades, et ELi institutsioonide ja liikmesriikide jätkuv ühtsus on väga oluline, et 
kaitsta ELi ja selle kodanike huve läbirääkimiste järgmistes etappides, kuid ka selleks, 
et tagada läbirääkimiste edukas ja õigeaegne lõpuleviimine;

1. rõhutab oma kindlat otsust luua Ühendkuningriigiga võimalikult tihedad suhted; märgib 
siiski, et sellised suhted peavad erinema suhtest Ühendkuningriigi kui ELi 
liikmesriigiga ning järgima allpool esitatud põhimõtteid;

2. tuletab meelde, et kõik ELi ja Ühendkuningriigi vahel ELi toimimise lepingu artikli 217 
kohaselt sõlmitud assotsieerimislepingud („leping“) peavad olema rangelt kooskõlas 
järgmiste põhimõtetega:

i) kolmandal riigil ei tohi olla samu õigusi ja hüvesid, mis on ELi liikmesriigil või 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) või Euroopa Majanduspiirkonna 
(EMP) liikmel;

ii) ühtse turu täieliku terviklikkuse ja nõuetekohase toimimise, tolliliidu ja nelja vabaduse 
jagamatuse kaitse ning eelkõige majandussamba raames tehtava koostöö ulatus peaksid 
olema vastavuses inimeste liikumisvabadusega;

iii) ELi otsuste tegemise sõltumatuse säilitamine;

iv) sellega seotud ELi õiguskorra ja Euroopa Liidu Kohtu rolli kaitsmine;

v) selliste demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste jätkuv järgimine, mis 
on kindlaks määratud eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) inimõiguste 
ülddeklaratsioonis, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ja selle 
protokollides, Euroopa sotsiaalhartas, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudis 
ning ÜRO ja Euroopa Nõukogu muudes rahvusvahelistes inimõiguste lepingutes, ning 
õigusriigi põhimõtte austamine;

vi) võrdsed tingimused, mis tagavad võrdväärsed standardid sotsiaal-, tööhõive-, 
keskkonna-, konkurentsi- ja riigiabipoliitikas, sealhulgas tõhusa ja ulatusliku 
konkurentsi ja riigiabi kontrolli raamistiku kaudu;

vii) ettevaatuspõhimõte, põhimõte, et keskkonnakahju tuleb heastada eeskätt kahju 
tekkekohas, ja põhimõte, et saastaja maksab;

viii) kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud ELi lepingute, 
sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu kaitsmine, ning nende suhete üldise 
tasakaalu säilitamine;

ix) ELi finantsstabiilsuse tagamine ning tema õigus- ja järelevalvekorra ning -normide 
järgimine ja kohaldamine;

x) õiguste ja kohustuste sobiv tasakaal, sealhulgas vajaduse korral proportsionaalne 
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rahaline panus;

3. kordab, et leping peaks looma sobiva raamistiku tulevastele suhetele, mis põhinevad 
kolmel peamisel sambal: majanduspartnerlus, välispartnerlus, valdkondlikud 
eriküsimused ja temaatiline koostöö; rõhutab, et leping peaks tagama ka järjepideva 
haldamisraamistiku, mis peaks hõlmama töökindlat vaidluste lahendamise mehhanismi, 
vältides nii kahepoolsete lepingute levikut ja puudusi, mis iseloomustavad ELi suhteid 
Šveitsiga; tuletab meelde, et leping peab olema kooskõlas ELi lepingu artikli 3 lõikega 
5;

4. märgib, et arvestades ELi ja Ühendkuningriigi ühiste väärtuste jagatud alust, tihedaid 
sidemeid ja praegust õigusnormide vastavust, Ühendkuningriigi 47-aastast liikmesust 
ELis ning tema staatust ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena ja Põhja-Atlandi 
Lepingu Organisatsiooni (NATO) liikmena, on Ühendkuningriik jätkuvalt ELi oluline 
partner kõigis eespool nimetatud sammastes ning mõlema poole huvides on luua 
partnerlus, mis tagab jätkuva koostöö;

5. tuletab meelde, et lepingu saab sõlmida ainult juhul, kui Euroopa Parlament on täielikult 
kaasatud ja on andnud oma lõpliku nõusoleku; rõhutab, et Euroopa Parlamenti tuleb 
menetluse kõikides etappides vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 207, 217 ja 
218, asjakohasele kohtupraktikale ja väljakujunenud parimatele tavadele viivitamata ja 
täielikult teavitada, ning et Euroopa Parlamendi seisukohti tuleks kõigis etappides 
nõuetekohaselt arvesse võtta, mis tagab, et Euroopa Parlamendil ja selle pädevatel 
komisjonidel on võimalik ellu viia demokraatlikku kontrolli ja teha lepingu kohta 
täielikult teavitatud otsuseid; kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma 
läbirääkimisjuhiste kindlaksmääramisel arvesse Euroopa Parlamendi seisukohti ning 
tegema juhised avalikuks;

6. palub komisjonil pidada läbirääkimisi läbipaistvalt; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 
sellega seoses avaliku konsultatsiooni ning pideva dialoogi sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna ning liikmesriikide parlamentidega;

7. on seisukohal, et EL peab tegema Ühendkuningriigiga peetavatel läbirääkimistel kõik 
endast oleneva, et tagada ELi huvide kaitse ning kindlustada ELi mõjuvõimu ja ühtsuse 
säilimine, nagu see oli Ühendkuningriigi EList väljaastumise tingimusi käsitlevatel 
läbirääkimistel; rõhutab, et seda ühtsust tuleb säilitada tulevase partnerluse üle 
peetavatel läbirääkimistel, ning tuletab seetõttu meelde, kui oluline on, et komisjon 
oleks läbirääkimistel ELi ainus läbirääkija ning et seetõttu ei tohi liikmesriigid pidada 
kahepoolseid läbirääkimisi;

8. nõuab, et läbirääkimised algaksid võimalikult kiiresti kõigis läbirääkimisjuhiste eelnõus 
käsitletud küsimustes; on siiski arvamusel, et põhjalikkus ja ambitsioonikus peavad 
olema vastavuses Ühendkuningriigi valitud range ajakavaga, mis ei kajasta 
läbirääkimiste keerukust ja suurendab ohtu, et teatavates valdkondades, kus eriolukorra 
meetmed või rahvusvaheline raamistik ei pruugi olla piisav õigusraamistik tõsiste 
häirete vältimiseks, kokkulepet ei saavutata;

9. väljendab muret selle pärast, kuidas Ühendkuningriigi peaminister tõlgendab 
väljaastumislepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli sätteid piirikontrolli kohta Iiri 
merel; on seisukohal, et usaldus on läbirääkimiste oluline element ning et 



RE\1198506ET.docx 7/22 PE647.533v01-00

ET

Ühendkuningriigi peaminister peab viivitamata ja rahuldaval viisil selgitama 
Ühendkuningriigi kavandatud käsitlust Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli 
rakendamisest;

10. toetab läbirääkimisjuhiseid, mille kohaselt Gibraltar ei kuulu ELi ja Ühendkuningriigi 
vahel sõlmitavate lepingute territoriaalsesse kohaldamisalasse ning iga eraldi lepingu 
jaoks on vaja Hispaania Kuningriigi eelnevat nõusolekut;

I. MAJANDUSPARTNERLUS

Kaubavahetus ja võrdsed tingimused

11. võtab teadmiseks, et Ühendkuningriik on otsustanud võtta oma tulevikus ELiga toimuva 
majandus- ja kaubanduspartnerluse aluseks vabakaubanduslepingu; rõhutab, et Euroopa 
Parlament küll toetab ELi konstruktiivseid läbirääkimisi Ühendkuningriigiga 
tasakaalustatud, ambitsioonika ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, 
kuid vabakaubandusleping ei saa oma olemuselt olla kunagi samaväärne tõrgeteta 
kaubavahetusega;

12. kinnitab, et ELi ja selle ühtse turu terviklikkuse ning tolliliidu ja nelja vabaduse 
jagamatuse säilitamiseks on väga tähtis tagada, et kvoodi- ja tollimaksuvaba 
juurdepääsu tase maailma suurimale ühtsele turule vastaks täielikult õigusnormide 
lähendamise ulatusele ning kohustustele, mis on võetud avatud ja ausa konkurentsi 
jaoks võrdsete tingimuste loomiseks, arvestades dünaamilist ühtlustamist; toonitab, et 
selleks on vaja kombineerida sisulisi eeskirju ja meetmeid, sealhulgas kaitse taseme 
säilitamise klausleid ning tõhusa rakendamise, jõustamise ja vaidluste lahendamise 
tagamise mehhanisme;

13. rõhutab, et vabakaubanduslepingu eesmärk peaks olema võimaldada võimalikult 
samasugust turulepääsu ja kaubavahetuse hõlbustamist nagu see oli olemas enne 
Ühendkuningriigi EList väljaastumist, ning samal ajal peab vabakaubandusleping 
jätkuvalt looma inimväärseid töökohti ja suurendama ELi ekspordivõimalusi, ergutama 
kestlikku arengut, järgima ELi standardeid ja austama demokraatlikke menetlusi; 
rõhutab vajadust tagada võrdsed tingimused ja kaitsta ELi standardeid, et vältida 
võidujooksu madalaimate nõuete suunas, pidades silmas dünaamilist ühtlustamist, 
vajadust tagada, et Ühendkuningriik ei saaks ebaõiglasi konkurentsieeliseid 
kaitsetasemete allalöömise kaudu, ning vältida turuosaliste pöördumist õiguslikku 
arbitraaži;

14. rõhutab, et selleks, et vabakaubandusleping tõepoolest edendaks ELi huve, tuleks 
läbirääkimisjuhistesse lisada järgmised eesmärgid:

i) võrdsed tingimused tuleb tagada rangete kohustuste ja jõustatavate sätetega, mis 
käsitlevad konkurentsi ja riigiabi, asjaomaseid maksuküsimusi (sealhulgas maksudest 
kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja rahapesu tõkestamine), sotsiaalsete ja 
tööstandardite täielikku järgimist (sealhulgas samaväärsel tasemel kaitse ja 
kaitsemeetmed sotsiaalse dumpingu vastu), keskkonnakaitset ja kliimamuutustega 
seotud standardeid, ÜRO kestliku arengu eesmärkide edendamist, kõrgetasemelist 
tarbijakaitset ja kestlikku arengut; lepingusätted peaksid tagama, et standardeid ei 
alandata, andes samas mõlemale poolele õiguse muuta aja jooksul kohustusi, et 
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kehtestada rangemad standardid või lisada täiendavaid valdkondi; kohustused ja 
õigusnormid peaksid olema jõustatavad autonoomsete ajutiste meetmete, töökindla 
vaidluste lahendamise mehhanismi ja õiguskaitsevahendite abil, eesmärgiga saavutada 
dünaamiline ühtlustamine;

ii) vastastikune kord vastastikku kasuliku turulepääsu tagamiseks kaupadele, teenustele ja 
riigihangetele, kutsekvalifikatsioonide tunnustamisele ja vajaduse korral välismaistele 
otseinvesteeringutele, mille üle peetakse läbirääkimisi täielikus kooskõlas Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega;

iii) mõlemad pooled kohustuvad jätkama rahvusvahelistel foorumitel koostööd tugeva 
reeglitepõhise vaba ja õiglase kaubavahetuse nimel, et saavutada tõhus mitmepoolsus;

iv) püüdes saavutada võimalikult laialdast kaubavahetust, peaks komisjon hindama kõige 
tundlikumate sektorite kvootide ja tariifidega kaitsmise vajadust ning kaitseklauslite 
vajalikkust ELi ühtse turu terviklikkuse kaitsmiseks; kinnitab lisaks, et näiteks toidu ja 
põllumajandustoodete pääs ühtsele turule sõltub kõigi ELi õigusaktide ja standardite 
rangest järgimisest, eelkõige toiduohutuse, geneetiliselt muundatud organismide 
(GMOd), pestitsiidide, geograafiliste tähiste, loomade heaolu, märgistamise ja 
jälgitavuse, sanitaar- ja fütosanitaarnõuete ning inim-, looma- ja taimetervise 
valdkonnas;

v) päritolureeglid peaksid vastama viimastele ELi vabakaubanduslepingutele ja nende 
aluseks peaksid olema ELi tootjate huvid; leping peaks kaitsma ELi ja kolmandate 
riikide vaheliste kaubandussuhete praegust raamistikku ning ära hoidma selle igasuguse 
enda huvides ärakasutamise, tagades selleks kolmandate riikide suhtes kohaldatava 
ühtlustatud tariifi- ja kvoodisüsteemi ning toodete päritolureeglite järjepidevuse;

vi) vajaduse korral võivad dumpinguvastaseid ja tasakaalustusmeetmeid käsitlevad 
kohustused selles valdkonnas minna WTO eeskirjadest kaugemale;

vii) teenuste valdkonnas kohustuste võtmise eesmärk peaks olema liberaliseerida 
teenustekaubandust tunduvalt rohkem, kui pooled on WTO raames lubanud, tuginedes 
hiljutistele ELi vabakaubanduslepingutele ning säilitades samal ajal ELi avalike 
teenuste kõrge kvaliteedi kooskõlas ELi toimimise lepinguga ja eelkõige selle 
protokolliga nr 26 üldhuviteenuste kohta; seejuures tuleks liberaliseerimisega seotud 
sätetest välja jätta audiovisuaalteenused; rõhutab, et vabakaubanduslepingu raames on 
teenuste turulepääs piiratud ja nende suhtes kohaldatakse alati väljajätmisi, 
reservatsioone ja erandeid; hõlmata tuleks kõik teenuste osutamise viisid, sealhulgas 
füüsiliste isikute üle piiri liikumisega seotud kohustused (4. viis) ja sätted, mis on 
seotud ELi eeskirjadega ning töötajate võrdse kohtlemise ja kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamisega; kehtestatav kord peaks sisaldama sätteid turulepääsu ja võrdse 
kohtlemise kohta vastuvõtva riigi eeskirjade alusel, et tagada ELi teenuseosutajate 
mittediskrimineeriv kohtlemine, sealhulgas seoses asutamisega; uue korra kohaselt 
tuleks lubada füüsiliste isikute ajutist riiki sisenemist ja riigis viibimist ärilistel 
eesmärkidel teenuste osutamiseks;

viii) tuleks võimaldada avaramat pääsu riigihanketurgudele, kui on ette nähtud WTO 
riigihankelepingust tulenevate kohustustega, tagades ELi ettevõtetele turulepääsu 
strateegilistes sektorites ja ELi riigihanketurgudega võrdse avatuse;
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ix) tugevad ja jõustatavad meetmed, mis hõlmavad intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas 
geograafiliste tähiste, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste ja kaubamärkide 
tunnustamist ja kaitset ning tuginevad praegusele ja tulevasele ELi õigusraamistikule;

x) leping peaks kinnitama praeguste geograafiliste tähiste kaitset, nagu on sätestatud 
väljaastumislepingus, ning looma mehhanismi tulevaste geograafiliste tähiste 
kaitsmiseks, tagades neile samal tasemel kaitse, nagu on ette nähtud 
väljaastumislepingus;

xi) lisada tuleks kaugeleulatuv kaubavahetust ja soolist võrdõiguslikkust käsitlev peatükk; 
tuleks arvesse võtta Ühendkuningriigi EList väljaastumise mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele ning muu hulgas tagada võrdsed tingimused ELi meetmetele, 
millega kaitstakse ja edendatakse naiste rolli majanduses, näiteks meetmetele soolise 
palgalõhe vähendamiseks;

xii) üldine peatükk mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) vajaduste ja huvide kohta seoses turulepääsu hõlbustamise küsimustega, muu 
hulgas tehniliste standardite ühilduvuse ja ühtlustatud tolliprotseduuridega, eesmärgiga 
säilitada ja luua konkreetseid ärivõimalusi ning soodustada nende rahvusvahelistumist;

xiii) laiaulatuslik kaubandusleping peab sisaldama sätteid, millega tagatakse tulevikus 
Ühendkuningriigi õigusnormide ühtlustamine ELi omadega; kaubavahetuse 
hõlbustamiseks tuleks pidada läbirääkimisi regulatiivset sidusust ja mittetariifseid 
tõkkeid käsitlevate valdkondadevaheliste distsipliinide üle, pidades silmas regulatiivse 
koostöö vabatahtlikkust ja õigust reguleerida avalikes huvides, säilitades samal ajal 
regulatiivse autonoomia ja parlamentaarsed õigused, ning tuletades meelde, et 
kaubanduslepingu regulatiivset koostööd käsitlevad sätted ei saa täielikult kopeerida 
ühtse turu liikmete vahelist sujuvat kaubavahetust reguleerivaid sätteid;

xiv) regulatiivse ja finantsstabiilsuse kaitseks ning ELi reguleerimiskorra ja standardite ning 
nende kohaldamise täieliku järgimise tagamiseks sisaldavad ELi kaubanduslepingud 
tavaliselt usaldatavusnõuetega seotud erandit ja piiranguid finantsteenuste piiriülesel 
osutamisel ning need tuleks lisada ka käesolevasse lepingusse;

xv) ambitsioonikad sätted, mis võimaldavad arendada digitaalkaubandust, kõrvaldada e-
kaubanduse põhjendamatud tõkked, tagada ettevõtjatele ja tarbijatele avatud, turvalise ja 
usaldusväärse veebikeskkonna ning reguleerida piiriüleseid andmevooge, sealhulgas 
sellised põhimõtted nagu aus konkurents ja piiriülese andmeedastuse ambitsioonikad 
eeskirjad, mis oleksid täielikus kooskõlas ELi praeguste ja tulevaste andmekaitse- ja 
eraelu puutumatuse eeskirjadega, piiramata samas nende kohaldamist;

xvi) vabakaubandusleping tähendaks kontrolli ja tollikontrolle kohe, kui kaubad sisenevad 
ühtsele turule, ning see mõjutaks ülemaailmseid tarneahelaid ja tootmisprotsesse; 
lisaülesannetega toimetulekuks tuleb suurendada tolliasutuste töötajaskonda ja tehnilist 
varustatust; tulevase lepingu töökorralduse eesmärk peab olema liidu kaupade siseturu 
ja tolliliidu eeskirjade säilimine; seetõttu on väga tähtis tagada kaupade vastavus ühtse 
turu eeskirjadele;

xvii) igasugune tulevane Ühendkuningriigiga sõlmitav leping peaks sisaldama toodete 
turujärelevalve regulatsioonide ühtlustamist ja kindlaid tootestandardeid, et tagada ELi 
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ettevõtjatele võrdsed tingimused ja ELi tarbijate kõrgetasemeline kaitse;

xviii) tolliliit ning selle eeskirjad ja menetlused tuleb säilitada senisel kujul; selles 
valdkonnas tuleb õigeaegselt kehtestada ELi ja Ühendkuningriigi vaheline tõhus 
töökorraldus;

15. rõhutab, et kogu vabakaubanduslepingu ulatuses peaksid kehtima sätted, mis käsitlevad 
kodanikuühiskonna dialoogi, sidusrühmade kaasamist ja mõlema poolega 
konsulteerimist; nõuab, et lepingu täitmise järelevalveks moodustataks 
sisenõuanderühmad;

16. kordab, et lepinguga tuleks tagada järjepidev haldamisraamistik koos 
haldamisstruktuuride ja töökindla vaidluste lahendamise mehhanismiga; rõhutab 
siinkohal Euroopa Liidu Kohtu pädevust ELi õigusega seotud küsimuste tõlgendamisel, 
mis on vajalik tõlgenduste ühtsuse tagamiseks;

Võrdsed tingimused

17. tuletab meelde, et Ühendkuningriik peaks jätkuvalt järgima ja rakendama oma 
rahvusvaheliste kohustuste raames kehtivaid standardeid, et dünaamiliselt ühildada 
õigusaktid ja poliitika viisil, mis kajastab tulevaste suhete ulatust ja sügavust;

18. tuletab meelde, et on kindlalt otsustanud vältida ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste 
suhete raames igasugust dumpingut ning tuletab sellega seoses meelde, et poolte 
keskkonna-, töö- ja sotsiaalküsimuste, asjakohaste maksuküsimuste ja riigiabipoliitika 
vastavusse viimine on selle vältimise võti;

19. märgib, et lepingu võrdseid tingimusi käsitlevate sätete ulatus ja põhjalikkus on üldse 
ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete ulatuse kindlaksmääramisel väga oluline; 
tuletab meelde, et siin on keskne tähtsus sellel, et Ühendkuningriik järgiks jätkuvalt ELi 
sotsiaalmudelit; kinnitab vajadust kehtestada kaitsemeetmed, et tagada sotsiaalsete ja 
tööhõivestandardite valdkonnas nii ranged standardid kui ka võrdsed tingimused 
vähemalt praeguste ühiste standarditega tagatud kõrgel tasemel;

20. toonitab, et tihedamad suhted eeldavad põhjendamatute kaubandus- ja 
konkurentsimoonutuste vältimiseks tugevat ja terviklikku konkurentsi ja riigiabi 
kontrolli raamistikku, et hoida ära Ühendkuningriigi ebaaus ja konkurentsi kahjustav 
tegevus, mis õõnestaks ELi ettevõtjate positsioone;

21. on kindlalt veendunud, et Ühendkuningriik peaks järgima ELi õigustiku maksunduse ja 
rahapesuvastaste õigusaktide muutuvaid standardeid, sealhulgas maksude läbipaistvuse, 
maksualase teabevahetuse ja maksustamise vältimise vastaseid meetmeid, ning 
lahendama oma ülemereterritooriumidel, suveräänsetes baasipiirkondades ja krooni 
valdustes tekkida võivad probleemid ning ELi hea valitsemistava kriteeriumide ja 
läbipaistvuse nõuete eiramise juhtumid;

22. kordab vajadust säilitada kõrged standardid ja võrdsed tingimused ravimite, 
meditsiiniseadmete, toiduohutuse ja märgistamise valdkonnas ning veterinaar-, 
fütosanitaar- ja keskkonnapoliitika ning -standardid;
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23. märgib, et võrdseid tingimusi käsitlevate sätete jaoks (nagu ka kogu lepingu jaoks) on 
vaja tugevaid juhtimisstruktuure, mis hõlmavad asjakohaseid haldamis-, järelevalve-, 
vaidluste lahendamise ja jõustamismehhanisme, vajaduse korral ka sanktsioone ja 
ajutisi meetmeid, ning nõuet, et kumbki pool peab looma või olemasolu korral säilitama 
sõltumatud institutsioonid, mis suudavad rakendamist tulemuslikult kontrollida ja 
tagada; rõhutab, et töö- ja keskkonnastandardite jõustamisel tuleb kodanikele ja 
valitsusvälistele organisatsioonidele teha kättesaadavaks õiguskaitse ja nõuetekohane 
kaebuste lahendamise mehhanism;

II. VALDKONDLIKUD ERIKÜSIMUSED JA TEMAATILINE KOOSTÖÖ

Kalandus

24. rõhutab lisaks, et vaba juurdepääs vetele ja sadamatele on teemakäsitluse poolest 
lahutamatult seotud vabakaubandusega ja Ühendkuningriigi kalandustoodete 
juurdepääsuga ELi turule ning et Ühendkuningriigiga peetavaid kalandust käsitlevaid 
läbirääkimisi ei saa lahutada üldist majanduspartnerlust ja eelkõige kaubandust 
käsitlevatest läbirääkimistest ning need peavad olema omavahel otseselt seotud;

25. tuletab meelde ja toetab kindlalt kalandust käsitlevaid sätteid, milles tuleb kokku 
leppida 1. juuliks 2020. aastal, ning on veendunud, et Ühendkuningriigi tulevane 
kalavarude majandamise kord ei tohiks olla leebem kui ühise kalanduspoliitika (ÜKP) 
praegused eeskirjad ja kohustused;

26. rõhutab, et Ühendkuningriigi EList väljaastumine ei vabasta Ühendkuningriiki 
kohustusest teha rannikuriigina ühiste kalavarude ühise ja kestliku majandamise nimel 
koostööd kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega;

27. tuletab meelde, et aluspõhimõte, mis seisneb ühise kalanduspoliitika raames ELi 
kaluritele vaba ja võrdse juurdepääsu andmises kõigi liikmesriikide vetele, samuti ELi 
ühtne turg ja selle kaupade (sealhulgas kalandustoodete) vaba liikumise põhimõte on 
taganud aastakümnete jooksul rannikukogukondadele, ettevõtjatele ja tarbijatele 
õigused ja soodustused;

28. rõhutab, kui oluline on luua ELi ja Ühendkuningriigi vahel vastastikku kasulik ja 
ulatuslik partnerlus, mis hõlmab kindlasti ja esmajärjekorras enne üleminekuperioodi 
lõppu kalandust ja sellega seotud küsimusi käsitleva lepingu sõlmimist kooskõlas 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate vastastikuste kohustustega;

29. nõuab kindlalt, et leping põhineks ühise kalanduspoliitika raames kehtestatud 
põhimõtetel, mis käsitlevad mere bioloogiliste ressursside kestlikku kasutamist ja 
kaitset ning kalurite, kalandussektori ettevõtjate ja tarbijate sotsiaal-majanduslikke 
hüvesid;

30. nõuab, et lepinguga tagataks eelkõige vastastikune jätkuv juurdepääs vetele ning 
säilitataks ühiselt kasutatavate kalavarude puhul ELi ja Ühendkuningriigi praegune 
stabiilne kvoodiosa; rõhutab sellega seoses, kui oluline on säilitada ühiselt kokku 
lepitud kalavarude majandamise põhimõtted ja meetmed kooskõlas ühises 
kalanduspoliitikas kehtestatutega;
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31. rõhutab vajadust nõuetekohaste konsultatsioonimehhanismide ja ühise teaduspõhise 
lähenemisviisi järele ning nõuab kindlalt tagatisi selle kohta, et Ühendkuningriik 
panustab ka edaspidi kalavarusid käsitlevate andmete kogumisse ja nende teaduslikku 
hindamisse; nõuab tungivalt, et mõlemad pooled jätkaksid kalanduskontrollialast 
koostööd ning võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu;

Andmekaitse

32. tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Liidu Kohtu praktikale10 peab komisjon selleks, et 
kuulutada Ühendkuningriigi andmekaitseraamistik piisavaks, tõendama, et 
Ühendkuningriigi pakutava kaitse tase on ELi õigusraamistikus tagatuga „sisuliselt 
samaväärne“, sealhulgas andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse; tuletab meelde, 
et Ühendkuningriigi andmekaitseseaduses on sätestatud andmekaitsepõhimõtetest ja 
andmesubjektide õigustest tehtav üldine ja laiaulatuslik erand, mida kasutatakse 
sisserändega seotud eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks; tunneb muret asjaolu 
pärast, et kui selle erandi alusel töödeldakse muude kui Ühendkuningriigi kodanike 
andmeid, ei kaitsta neid samal viisil kui Ühendkuningriigi kodanikke; on seisukohal, et 
see erand on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67911; on 
lisaks seisukohal, et elektroonilise telekommunikatsiooni andmete säilitamist käsitlev 
Ühendkuningriigi õigusraamistik ei vasta liidu asjakohase õigustiku tingimustele, nagu 
seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus, ega vasta seetõttu praegu ka piisavuse 
tingimustele;

33. peab vajalikuks pöörata erilist tähelepanu Ühendkuningriigi riiklikku julgeolekut ja 
õiguskaitseasutuste poolt isikuandmete töötlemist käsitlevale õigusraamistikule; tuletab 
meelde, et massilise jälgimise programmid ei pruugi olla ELi õiguse kohaselt piisavuse 
seisukohast asjakohased, ning soovitab tungivalt võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
sellalast praktikat (näiteks Schremsi kohtuasi) ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat;

34. teeb komisjonile ülesandeks hinnata põhjalikult Ühendkuningriigi andmekaitse 
õigusraamistikku ja tagada, et Ühendkuningriik on käesolevas resolutsioonis tõstatatud 
probleemid lahendanud enne, kui ta kuulutab Ühendkuningriigi andmekaitseõiguse ELi 
õiguse kohaselt piisavaks, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus12, ning 
küsida nõu Euroopa Andmekaitsenõukogult ja Euroopa Andmekaitseinspektorilt ning 
anda neile kogu asjakohane teave ja sobivad tähtajad nende ülesannete täitmiseks;

Kliimamuutused ja keskkond

35. on veendunud, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted peaksid põhinema lisaks 
majanduslikele teguritele ka kõrgetel keskkonnaalastel eesmärkidel, mida toetab 
piiriüleste ja üleilmsete probleemide lahendamiseks asjakohastel rahvusvahelistel 

10 Kohtuasi C-362/14: Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
12 Kohtuasi C-362/14: Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, Kanada 
broneeringuinfot käsitlev arvamus 1/15, ECLI:EU:C:2017:592, kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12: Digital Rights 
Ireland ja teised, EU:C:2014:238, Tele2 ja Watson: kohtuasjad C-203/15: Tele2 Sverige ja C-698/15: Watson 
ECLI:EU:C:2016:970.
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foorumitel tehtav koostöö;

36. on seisukohal, et EL ja Ühendkuningriik peaksid tagama, et õigusnormide ja tavadega 
ette nähtud keskkonnakaitse tase ei ole tulevikus madalam sellest, mis on ette nähtud 
ühtsetes standardites, mida kohaldatakse ELis ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodi 
lõpus seoses keskkonnainfo kättesaadavuse ning keskkonnaasjades üldsuse osalemise ja 
kohtu poole pöördumisega, keskkonnamõju hindamise ja strateegilise 
keskkonnahindamisega, tööstusheidetega, õhku eralduvate saasteainete ning 
õhukvaliteedi eesmärkide ja piirnormidega, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamisega, jäätmekäitlusega; veekeskkonna kaitse ja säilitamisega, merekeskkonna 
kaitse ja säilitamisega, keemiliste ainete ja taimekaitsevahendite tootmisest, 
kasutamisest, keskkonda viimisest ja kõrvaldamisest inimeste tervisele ja keskkonnale 
tulenevate riskide ärahoidmise, vähendamise ja kõrvaldamisega ning kliimamuutuste ja 
ettevaatusprintsiibiga;

37. kutsub läbirääkijaid üles tagama, et Ühendkuningriik võtab kohustuse rakendada 
üleminekuperioodi jooksul ELi tasandil kokku lepitud standardeid, sealhulgas 
eesmärke, ja muid sätteid;

38. nõuab tungivalt, et kliimamuutuste vastu võitlemise alane koostöö seataks 
läbirääkimistel absoluutseks prioriteediks, kuna selles valdkonnas edu saavutamisel on 
väga suur tähtsus ja kõigepealt tuleks saavutada edu Glasgows toimuval ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgul (COP26); on 
seisukohal, et parim variant oleks Ühendkuningriigi ja ELi sellealase täieliku vastavuse 
saavutamine; eelistab sellega seoses kindlalt, et Ühendkuningriik võtaks täielikult üle 
ELi praeguse ja tulevase kliimapoliitika raamistiku ning Pariisi kokkuleppest tulenevad 
kohustused, ning nõuab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) ja 
jõupingutuste jagamise määrusega kehtestatud ELi heitkoguste piirmäära, mis hõlmab 
ka maakasutust, maakasutuse muutust ja metsandust, kohaldataks täies ulatuses;

39. palub Ühendkuningriigil säilitada CO2 heite maksustamise süsteem, mis on kooskõlas 
üleminekuperioodi lõpus kehtivate ühiste standardite ja eesmärkidega, ning nõuab, et 
läbirääkijad uuriksid võimalust siduda Ühendkuningriigi tulevane riiklik 
kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, tingimusel et täielikult tagatakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
terviklikkus;

40. rõhutab, et Ühendkuningriigi ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) vahelised suhted 
peaksid muu hulgas sõltuma sellest, kuidas Ühendkuningriik järgib ELi uuendatud 
kliima- ja keskkonnaeesmärke ning määrust, millega luuakse jätkusuutlike 
investeeringute soodustamise raamistik, ning EIP uuest ambitsioonikast 
kliimastrateegiast ja energialaenude poliitikast;

41. rõhutab, et kui Ühendkuningriigis alandatakse kaitsetaset, võib ELi bioloogiline 
mitmekesisus väheneda, sest paljud liigid (linnud, nahkhiired, liblikad ja vaalalised) 
rändavad ELi ja Ühendkuningriigi vahel ning paljude paiksete liikide puhul toimub 
Ühendkuningriigi ja ELi vahel korrapärane geenisiire;

42. rõhutab, kui oluline on, et Ühendkuningriik järgiks jätkuvalt kemikaaliohutust 
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käsitlevaid õigusakte (kemikaalimäärus REACH13) ja tagaks koostöö Euroopa 
Kemikaaliametiga (ECHA);

Energeetika

43. nõuab, et lepinguga tagataks turuosalistele mittediskrimineeriv juurdepääs võrkudele 
ning võrguettevõtjate tulemuslik eraldamine, kindlustataks võrdsed tingimused ja kaitse 
taseme säilitamine, sealhulgas tulemuslik CO2 heite maksustamine, riigiabi ja 
keskkonnakaitse;

44. nõuab, et kehtestataks mehhanismid, millega tagatakse võimalikult suur 
energiavarustuskindlus ja tõhus kaubandus võrkudevaheliste ühenduste ja erinevate 
ajakavade kontekstis;

45. ootab, et Ühendkuningriik järgiks kõrgeid tuumaohutuse, -julgeoleku ja kiirguskaitse 
standardeid; ootab, et lepingus käsitletaks Ühendkuningriigi seost Euratomi ja 
rahvusvahelise katsetermotuumareaktori (ITER) projektiga ning väljaastumise mõju 
varadele ja kohustustele ning et see võimaldaks koostööd ja teabevahetust Euratomi, 
Ühendkuningriigi ja selle riiklike ametiasutuste vahel; nõuab, et lepingusse lisataks 
kohustus võimaldada üleminekuperioodi lõpus tuumaohutuse standardite valdkonnas 
võrdsete tingimuste kohaldamist ning et sellega tagataks rahvusvaheliste 
konventsioonide, sealhulgas Århusi ja Espoo konventsiooni ning muude lepingute 
täielik järgimine;

Rahvatervis ja toiduohutus

46. rõhutab, kui oluline on ELi ja Ühendkuningriigi tarbijatele, et Ühendkuningriik säilitaks 
toiduohutuse ja toidu märgistamise kõrged standardid; tuletab meelde, et mis tahes toit, 
mis imporditakse Euroopa Liitu kolmandast riigist, peab vastama ELi kõrgetele 
toiduohutusstandarditele, mis käsitlevad muu hulgas geneetiliselt muundatud 
organismide (GMOde) kasutamist; märgib, et Ühendkuningriigi jätkuv osalemine toidu- 
ja söödaalases kiirhoiatussüsteemis toob vastastikust kasu; tuletab meelde, et 
Ühendkuningriigi kolmanda riigi staatuse tõttu tuleb ELi ja Ühendkuningriigi vahel 
hakata tegema rangeid kontrolle;

47. rõhutab, kui oluline on nii loomade kui ka inimeste tervise huvides, et Ühendkuningriik 
säilitaks samaväärsed loomatervise standardid, et hoida ära zoonootiliste haiguste 
ülekandumist inimeste ja loomade vahel, eelkõige rändliikide puhul; peab vajalikuks 
säilitada nii kodu- kui ka põllumajandusloomade puhul ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelisel loomade liikumisel kasutatav passisüsteem, mis põhineks olemasolevatel ja 
tulevastel ELi standarditel;

48. rõhutab, kui tähtis on tagada piisav ravimite, meditsiiniseadmete ja muude 
tervishoiutoodetega varustatus; palub seetõttu ELil ja Ühendkuningriigil tagada 
niisuguste meetmete võtmise, mille eesmärk on vähendada puudujääke ja piirata 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 
ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni 
direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
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inimeste tervisele avalduda võivat tõsist mõju; nõuab eelkõige sihipäraste meetmete 
võtmist, et tagada patsientidele ohutute ravimite ja meditsiiniseadmete pidev ja kiire 
kättesaadavus, sealhulgas kindel ja järjepidev radioisotoopidega varustamine;

49. nõuab tungivalt tervishoiu ja rahvatervise alase koostöö jätkamist; rõhutab, et 
Ühendkuningriik ei saa kolmanda riigina ELi meditsiinitoodete 
autoriseerimismenetlustes osaleda;

Kodanike õigused ja isikute liikuvus

50. palub, et läbirääkimispooled püüdleksid väljaastumislepinguga nii ELi kui ka 
Ühendkuningriigi kodanikele ja nende perekondadele tagatud kodanikuõiguste täieliku 
jätkumise poole; rõhutab, et mis tahes tulevane liikuvuskord peaks põhinema 
mittediskrimineerimisel ELi liikmesriikide vahel ja täielikul vastastikkusel; on 
üldisemalt seisukohal, et kodanike õiguste – sealhulgas Ühendkuningriigi kodanike 
vaba liikumine ELis vastastikkuse põhimõtte alusel – konkreetsemaks muutmine peab 
olema ELi ja Ühendkuningriigi vahelise tulevase rahvusvahelise lepingu teksti alustala 
ja lahutamatu osa; on seisukohal, et samuti on oluline, et ELi liikmesriigid täpsustaksid 
raamistikku, mida iga liikmesriik kohaldab Ühendkuningriigi kodanike suhtes, kes 
soovivad saada elaniku staatust, ning et sellised meetmed oleksid protsessi lihtsustamise 
eesmärgil kasutajasõbralikud ja läbipaistvad, samuti tasuta, ning et komisjon ja Euroopa 
Parlament jälgiksid asjakohaseid muutusi;

51. nõuab, et kehtestataks piisav sotsiaalkindlustuse, sealhulgas pensioniõiguste 
koordineerimise kord, pidades silmas isikute tulevast liikumist; peab sellega seoses 
tervitatavaks, et väljaastumislepingus on üksikasjalikult sätestatud, kuidas koordineerida 
sotsiaalkindlustussüsteeme, mis kaitsevad sotsiaalkindlustusperioodidest tulenevaid 
õigusi;

52. nõuab tungivalt, et Ühendkuningriigi valitsus jõustaks uue tööhõiveseaduse enne 
üleminekuperioodi lõppu, et vältida ajavahemikku, mille jooksul ei kaitsta töötajate 
õigusi ei kehtivate ELi õigusaktidega ega Ühendkuningriigi tööhõiveseadusega;

53. nõuab sellega seoses ELi õigusaktide täielikku ja nõuetekohast rakendamist koos 
rakendamistähtaegadega üleminekuperioodil, näiteks töötajate lähetamise direktiivi, 
töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi ning läbipaistvate ja prognoositavate 
töötingimuste direktiivi läbivaatamine;

54. nõuab, et täiel määral võetaks arvesse Iirimaa saarel valitsevat eriolukorda ning 
käsitletaks Põhja-Iirimaa kodanikega seotud lahendamata küsimusi; nõuab tungivalt, et 
Ühendkuningriigi ametiasutused tagaksid, et Põhja-Iirimaa kodanike õigusi ei 
vähendata, ja austaksid täielikult suure reede kokkuleppe kõiki osi;

55. pooldab seda, et Ühendkuningriik jätkaks rändlusteenuse määruse kohaldamist nii ELi 
kui ka Ühendkuningriigi kodanike hüvanguks ning eelkõige selleks, et hõlbustada 
inimeste piiriülest liikumist Iirimaa saarel;

56. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi kavatsuse ühineda elatise sissenõudmist käsitleva 
2007. aasta Haagi konventsiooniga ning nõuab nõuetekohast koostööd ja 
ambitsioonikust tsiviil- ja perekonnaõiguse küsimustes, eelkõige seoses laste õiguste ja 
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repatrieerimisega; tuletab meelde, et tulevases lepingus tuleks arvesse võtta ka 
teatavatesse kategooriatesse kuuluvaid kodanikke, kelle suhtes praegu Euroopa Liidu 
Kohtu tõlgenduse kohaselt kohaldatakse ELi õigust, näiteks Ühendkuningriiki naasvad 
Ühendkuningriigi kodanikud, kelle pereliikmed on kolmanda riigi kodanikud, puudega 
inimesed ja hooldajad, Ühendkuningriigis elavad kolmanda riigi kodanikud, kellel on 
liikmesriikidega tugev õiguslik side, näiteks ELis sündinud kolmanda riigi kodanikud, 
pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud;

57. on seisukohal, et liikuvuskord peab põhinema mittediskrimineerimisel ja täielikul 
vastastikkusel; tuletab meelde, et kui läbirääkimisvolitused on vastu võetud, ei saa 
liikmesriigid kahepoolsete lepingute üle läbirääkimisi pidada;

58. peab sellega seoses kahetsusväärseks Ühendkuningriigi teadet, et ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel ei kohaldata enam isikute vaba liikumise põhimõtet; on 
seisukohal, et mis tahes leping ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta peaks 
sisaldama ambitsioonikaid sätteid, et tagada nii ELi kui ka Ühendkuningriigi kodanike 
ja nende pereliikmete õiguste säilimine eelkõige seoses isikute ja töötajate liikumisega; 
tuletab meelde, et vaba liikumise õigused on otseselt seotud ka ülejäänud kolme 
vabadusega, mis moodustavad siseturu lahutamatu osa ning on teenuste ja 
kutsekvalifikatsioonide seisukohast eriti olulised;

59. on seisukohal, et lepinguga tuleks ette näha viisavaba reisimine lühiajalisteks 
külastusteks, sealhulgas lühiajalisteks tööga seotud reisideks, tuginedes täielikule 
vastastikkusele ja mittediskrimineerimisele, ning kehtestada riiki sisenemise ja seal 
viibimise tingimused teadusuuringute, õppimise ja koolituse ning noortevahetuse 
eesmärgil;

60. rõhutab seoses Ühendkuningriigi ja ELi 27 liikmesriigi vahel tulevikus toimuva 
koostööga varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas, et see koostöö peaks hõlmama 
vähemalt korda, mis suurendab turvalisi ja seaduslikke võimalusi rahvusvahelisele 
kaitsele juurdepääsuks, sealhulgas perekondade taasühinemise kaudu; arvestades, et 
perekonna taasühinemine on jätkuvalt oluline varjupaigataotlejate jaoks, kes elavad 
Ühendkuningriigis ja kelle perekonnad asuvad ELi piirides, ergutab võtma vastu 
perekonna taasühinemist käsitlevat kava, mis peaks jõustuma pärast üleminekuperioodi, 
et vältida humanitaarmõjudega seotud lünki ja austada varjupaigataotlejate õigust 
perekonnaelule kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooni artikliga 8;

Finantsteenuste samaväärsus

61. tuletab meelde, et Ühendkuningriigis asuvad ettevõtted kaotavad üleeuroopalise 
tegevusloa õiguse (passporting rights);

62. on seisukohal, et turulepääs peaks põhinema samaväärsust kinnitavatel otsustel, 
tingimusel et EL on veendunud, et Ühendkuningriigi õigus- ja järelevalvekord ning -
standardid on praegu ja ka edaspidi täielikult samaväärsed ELi omadega, kajastades 
võrdsete tingimuste tagamiseks kokku lepitud sätteid; on veendunud, et kui samaväärsus 
Ühendkuningriigiga on heaks kiidetud, tuleb kehtestada tõhus mehhanism, et tagada 
samaväärsuse säilimine aja jooksul, ning tuletab meelde, et EL võib samaväärsuse 
staatuse igal ajal ühepoolselt tühistada;
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63. on seisukohal, et iga tulevane raamistik peaks kaitsma ELi finantsstabiilsust ning 
austama selle õigus- ja järelevalvekorda ning -standardeid ja nende kohaldamist, 
säilitades samal ajal ELi regulatiivse ja otsuste tegemise sõltumatuse;

Transport

64. kutsub läbirääkijaid üles tagama jätkuvat ühenduvust Ühendkuningriigi ja ELi vahel, 
tuginedes transporditurgudele vastastikuse juurdepääsu andmisel vastastikkuse nõudele, 
võttes arvesse kahe kõnealuse turu erinevat suurust;

65. tuletab sellega seoses meelde, et Rahvusvahelise Transpordifoorumi mitmepoolne 
kvoodisüsteem ei ole praegu piisav, et täielikult rahuldada ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelise autokaubaveo vajadusi, ning et tuleks kehtestada asjakohased meetmed 
avalikku korda ähvardavate ohtude vältimiseks ning maanteeveo-ettevõtjate ja 
bussiveo-ettevõtjate liiklusvoogude häirete vältimiseks;

66. rõhutab vajadust tagada, et läbirääkimised hõlmaksid ka ambitsioonikat, tasakaalustatud 
ja kvaliteetset üldist lennutranspordilepingut, eelkõige seoses lennuliiklusõiguste, 
lennuohutuse ja lennujaamade julgestusega, mida tuleks käsitleda, ning tuletab sellega 
seoses meelde, et tulevane lennuühendus Ühendkuningriigi ja ELi vahel ei saa 
tähendada Ühendkuningriigi de jure või de facto osalemist ühtsel lennundusturul;

67. on seisukohal, et tuleks tagada ELi-sisene juurdepääs Iirimaa ja teiste ELi liikmesriikide 
vahel, sealhulgas õigus transiidile ELi-siseseks maanteeveoks Iirimaa ja teiste ELi 
liikmesriikide vahel;

68. rõhutab, et tulevased suhted Ühendkuningriigi ja ELi vahel peavad tagama võrdsed 
tingimused kõigis transpordisektorites, pöörates erilist tähelepanu riigiabile, 
keskkonnakaitsele, reisijate õigustele, kaubanduslikule paindlikkusele ja sotsiaalsetele 
aspektidele, sealhulgas sõidu- ja puhkeajale;

69. rõhutab vajadust tagada ühiselt kokku lepitud taristuprojektide pidev rahastamine, 
eelkõige üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T), Euroopa ühendamise rahastu (CEF) 
ja ühtse Euroopa taeva (SES) raames, samuti selliste ühiste tehnoloogiaalgatuste nagu 
Clean Sky I ja II ning Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 
raames; peab väga oluliseks, et Ühendkuningriik täidaks täielikult oma finantskohustusi, 
isegi kui need peaksid kestma kauem kui tema ELi liikmesus;

Programmid ja ametid

70. rõhutab, et Ühendkuningriigi ELi ametites ja programmides osalemise korra aluseks on 
tulevikus eeskirjad, mida kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvate 
kolmandate riikide suhtes; ergutab Ühendkuningriiki osalema ELi programmides, 
järgides samas kõiki asjakohaseid osalemiseeskirju ja -mehhanisme ning -tingimusi;

71. rõhutab, et Ühendkuningriigi osalemine ELi programmides ei tohiks hõlmata 
netoülekandeid ELi eelarvest Ühendkuningriigile; on lisaks seisukohal, et 
Ühendkuningriigi edasise osalemisega ELi programmides tuleb tagada õiglane tasakaal 
ELi programmis osaleva kolmanda riigi rahalise osaluse ja kasu vahel ning osalemine ei 
tohiks anda kolmandale riigile otsustusõigust; palub komisjonil tagada piisavad siduvad 
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sätted ja tagatised liidu finantshuvide kaitse ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 
programmide puhul, milles Ühendkuningriik osaleks, sealhulgas kontroll ja audit ning 
pettusejuhtumi uurimine, komisjoni talituste, Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF), 
Euroopa Prokuratuuri ja Euroopa Kontrollikoja juurdepääsuõiguse ning Euroopa 
Parlamendi kontrolliõiguse austamine;

72. peab eriti oluliseks Ühendkuningriigi osalemist sellistes piiriülestes kultuuri-, arengu-, 
haridus- ja teadusprogrammides nagu „Erasmus+“, „Loov Euroopa“, „Horisont“, 
Euroopa Teadusnõukogu, programm LIFE, TEN-T, Euroopa ühendamise rahastu, ühtne 
Euroopa taevas, Interreg ning ühistes tehnoloogiaalgatustes, näiteks Clean Sky I ja II, 
SESAR, Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium, Galileo, Copernicus, 
Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS), kosmose jälgimise ja 
seire toetusraamistik (SST) ning avaliku ja erasektori partnerlused, on oluline;

73. väljendab heameelt programmi PEACE panuse üle rahu ja stabiilsuse tagamisse Põhja-
Iirimaal ning nõuab Põhja-Iirimaa rahuprotsessi säilitamist ning praeguse programmi 
Peace IV ja Rahvusvahelise Iirimaa Fondi loodava kasu säilitamist;

74. peab äärmiselt oluliseks, et EL ja Ühendkuningriik uuriksid koostöövõimalusi 
Ühendkuningriigi ametiasutuste ja ELi ametite, sealhulgas eelkõige Euroopa 
Kemikaaliameti, Euroopa Toiduohutusameti, Euroopa Keskkonnaameti, Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning Euroopa Ravimiameti vahel; rõhutab, et 
Ühendkuningriigil ei ole ELi ametite üle otsustusõigust; nõuab sellega seoses tungivalt, 
et komisjon määraks kindlaks selle võimaliku koostöö laadi, ulatuse ja piirid;

75. peab vajalikuks selgitada tulevast praktilist koostööd Ühendkuningriigi ametiasutuste ja 
ELi ametite vahel justiits- ja siseküsimuste valdkonnas;

III. JULGEOLEKU JA VÄLISASJADE PARTNERLUS

Välispoliitika, julgeolekuprobleemid ja kaitseküsimused

76. on seisukohal, et kuigi Ühendkuningriik jäetakse ELi otsustusstruktuuridest välja, on 
Ühendkuningriik oluline partner, kuna vajadus ühiste meetmete järele välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika probleemide lahendamiseks on äärmiselt oluline nii ELi 
vahetus naabruses kui ka rahvusvahelisel areenil;

77. rõhutab, et ELi ja Ühendkuningriigi uued suhted nõuavad intensiivset koostööd välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas, kuna nii ELil kui ka Ühendkuningriigil on palju ühiseid 
huve ja kogemusi ning nad toetavad nii paljusid samu väärtusi; rõhutab, et mõlema 
poole huvides on säilitada ambitsioonikas koostöö, mis toetab Euroopa ja selle kodanike 
julgeolekut ning aitab kaasa ülemaailmsele stabiilsusele, inimõiguste kaitsele ja rahule 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega;

78. märgib, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) osas saavad ELi ühiseid seisukohti 
ja meetmeid vastu võtta ainult ELi liikmesriigid; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et see 
ei välista konsultatsioonimehhanisme, mis võimaldavad Ühendkuningriigil joonduda 
ELi välispoliitika seisukohtade ja ühismeetmetega, eriti seoses reeglitel põhineva 
maailmakorra kaitsmise, mitmepoolse koostöö ja inimõigustega, eelkõige ÜRO, NATO, 
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni ja Euroopa Nõukogu raames; toetab 
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sanktsioonide poliitika alast konsulteerimist ja koordineerimist koos võimalusega võtta 
vastu sanktsioonid, mis üksteist tugevdavad, kui lepinguosaliste välispoliitilised 
eesmärgid on omavahel kooskõlla viidud; rõhutab, et kuna Ühendkuningriik on väga 
oluline julgeolekupartner, annab tihe ÜVJP alane koostöö selle riigiga lisaväärtust;

79. arvestades, et üleminekuperioodil peab Ühendkuningriik rakendama liidu poolt sel 
perioodil kehtestatud või otsustatud piiravaid meetmeid, toetama ELi avaldusi ja 
seisukohti kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning osalema 
juhtumipõhiselt ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raames toimuvates 
sõjalistes operatsioonides ja tsiviilmissioonides, kuid et see toimub uue osalemise 
raamlepingu alusel ja ilma juhtimisõiguseta, austades samal ajal ELi sõltumatust otsuste 
tegemisel ning asjakohaseid ELi otsuseid ja õigusakte, sealhulgas hangete ja ülekannete 
osas kaitsevaldkonnas; sellise koostöö tingimuseks on rahvusvahelise inimõigustealase 
õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse ning ELi põhiõiguste täielik järgimine;

80. tuletab meelde, et relvastuskontrolli, desarmeerimise ja relvade leviku tõkestamise tõhus 
rahvusvaheline kord on ülemaailmse ja Euroopa julgeoleku nurgakivi; kutsub ELi ja 
Ühendkuningriiki üles käivitama sidusa ja usaldusväärse strateegia mitmepoolseteks 
läbirääkimisteks ülemaailmsel tasandil ning piirkondlike pingete leevendamiseks ja 
usalduse suurendamise meetmete võtmiseks; kutsub Ühendkuningriiki üles kohustuma 
ka edaspidi järgima ühist seisukohta 944/2008/ÜVJP;

81. rõhutab, et selline koostöö oleks vastastikku tugevdav, kuna see võimaldaks säilitada 
ÜJKP missioonidel ja operatsioonidel Ühendkuningriigi eksperditeadmised ja 
suutlikkuse; soovitab tungivalt Ühendkuningriigil panustada ÜJKP tsiviil- ja sõjalistesse 
missioonidesse ja operatsioonidesse; rõhutab, et Ühendkuningriik, kui kolmas riik ei saa 
vastavalt poliitilisele deklaratsioonile, millega kehtestatakse ELi ja Ühendkuningriigi 
tulevaste suhete raamistik, osaleda ELi missioonide ja operatsioonide kavandamises ja 
juhtimises, ning et tema osalemise tasand ja maht ELi missioonide ja operatsioonide 
planeerimises või nende juhtimises/osalemises, ning teabevahetuses ja suhtluses ELiga 
peab olema proportsionaalne Ühendkuningriigi panusega igas missioonis või 
operatsioonis;

82. eeldab, et Ühendkuningriik peab jätkuvalt täielikult kinni oma kohustustest, mis on 
võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2231 sätestatud formaadis E3+3 
Iraaniga sõlmitud ühise laiaulatusliku tegevuskava kohta ja mis on massihävitusrelvade 
leviku tõkestamise rahvusvahelise korra tugisammas ning Lähis-Ida ja Pärsia lahe 
piirkonnas pingete vähendamise alus;

83. rõhutab, et julgeoleku- ja kaitsepoliitika alane koostöö peaks olema tulevaste suhete 
reguleerimiseks kavandatud üldise partnerluslepingu lahutamatu osa; toonitab, et selline 
leping ei piiraks ELi sõltumatust otsuste tegemisel ega Ühendkuningriigi suveräänsust;

84. on seisukohal, et koostöö kaitsevõime arendamisel, sealhulgas Euroopa 
Kaitseagentuuris, ning samuti hübriidohtude vastane koostöö on Ühendkuningriigi ja 
ELi ühistes huvides, kuna see tugevdab Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja 
tööstuslikku baasi ning edendab Euroopa ja liitlaste relvajõudude tõelist 
koostalitlusvõimet ja ühist tõhusust;

85. märgib, et igasugune koostöö eespool nimetatud valdkondades, mis hõlmab ELi 
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salastatud teabe, sealhulgas luureteabe jagamist, sõltub ELi salastatud teabe kaitsmiseks 
sõlmitavast julgeolekuteabe lepingust; rõhutab, et teabe ja luureteabe vahetamist tuleks 
soodustada vastavalt vastastikkuse põhimõttele; märgib, et selleks on vaja sõlmida 
konkreetne kokkulepe salastatud teabe kohta ning arendada edasi luureandmete 
autonoomset hindamist; soovitab sujuva teabevahetuse tagamiseks vahetada 
kontaktisikuid ja atašeesid;

86. märgib, et alates alalise struktureeritud koostöö käivitamisest ei ole Ühendkuningriik 
osalenud üheski valitud projektis; märgib, et Ühendkuningriigi osalemist, mille keskne 
eesmärk on partnerite vaheline koostöö erandkorras, tuleks kaaluda, kui Euroopa Liidu 
Nõukogu seda nõuab alalise struktureeritud koostöö formaadis;

87. tuletab meelde, et Ühendkuningriik on jätkuvalt NATO oluline liige ning saab jätkata 
väärtuslikke partnerlussuhteid, mida ta on arendanud nii kahepoolselt kui ka ELi ja 
NATO koostöö kaudu NATO teiste Euroopa liikmetega;

88. märgib, et Ühendkuningriik võiks sarnastelt muude kolmandate riikidega sõlmitavate 
kokkulepetega osaleda ELi kaitse- ja välisjulgeoleku toetamise programmides (nt 
Euroopa Kaitsefond, Galileo ja küberjulgeoleku programmid) tingimusel, et iga vahendi 
üle peetakse eraldi läbirääkimisi ning järgitakse kohustuste ja õiguste asjakohast 
tasakaalu; rõhutab võimalust, et Ühendkuningriik panustab ühiste eesmärkide 
saavutamise huvides ELi välisrahastamisvahenditesse;

89. rõhutab Euroopa kosmosesektori strateegilist mõõdet ja on seisukohal, et laiahaardeline 
kosmosepoliitika võib aidata tulemuslikult edendada ELi välistegevust, milleks on 
vajalik Ühendkuningriigi ja teiste partnerite kõrgetasemeline tehnoloogiline oskusteave 
ja toetus, ning rõhutab vajadust teha edusamme nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel 
kasutatava tehnoloogia arendamisel, mis on võimelised tagama Euroopa strateegilise 
autonoomia;

Julgeolek, õiguskaitsekoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades

90. peab geograafilise läheduse ning ELi ja Ühendkuningriigi ees seisvate ühiste ohtude 
tõttu väga oluliseks, et EL ja Ühendkuningriik püüaksid säilitada tõhusa 
õiguskaitsealase koostöö korra, mis on nende kodanike julgeoleku seisukohast tõhus ja 
vastastikku kasulik, võttes arvesse asjaolu, et Ühendkuningriik on Schengeni alasse 
mittekuuluv kolmas riik ning seetõttu ei saa tal olla samu õigusi ja võimalusi kui 
liikmesriigil;

91. rõhutab, et Ühendkuningriigil ei saa olla otsest juurdepääsu ELi infosüsteemide 
andmetele ning ta ei saa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal osaleda ELi 
ametite juhtimisstruktuurides, ning et mis tahes teabe, sealhulgas isikuandmete 
jagamisel Ühendkuningriigiga tuleks kohaldada rangeid kaitsemeetmeid, auditi- ja 
järelevalvetingimusi, sealhulgas ELi õiguses sätestatuga samaväärset isikuandmete 
kaitse taset;

92. leiab, et Ühendkuningriigil kui kolmandal riigil ei saa olla juurdepääsu Schengeni 
infosüsteemile (SIS); palub Ühendkuningriigil viivitamata kõrvaldada tõsised puudused, 
mis on tuvastatud tema poolt SISi kasutamisel, ning palub nõukogul ja komisjonil seda 
protsessi väga tähelepanelikult jälgida, et tagada kõigi puuduste nõuetekohane ja kohene 
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kõrvaldamine; on seisukohal, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevase õiguskaitsealase 
koostöö korraldust tuleks arutada alles siis, kui puudused on kõrvaldatud; nõuab, et teda 
hoitaks tihedalt kursis kõigi sellega seotud arengutega;

93. kõik vastastikused kokkulepped broneeringuinfo õigeaegseks, tõhusaks ja tulemuslikuks 
vahetamiseks ja selliste andmete töötlemise tulemuste säilitamiseks vastavates riiklikes 
broneeringuinfo töötlemise süsteemides, ning DNA, sõrmejälgede ja sõidukite 
registreerimisandmete töötlemiseks (Prüm), ning Europoli ja Eurojusti kaudu tehtavaks 
operatiivkoostööks peavad põhinema tugevatel kaitsemeetmetel ja tingimustel ning 
olema täielikult kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu arvamusega 1/15, milles kuulutati ELi 
ja Kanada vaheline broneeringuinfo leping hartaga vastuolus olevaks;

94. eeldab, et Ühendkuningriik saab jätkata väljakujunenud koostööd ja teabevahetust 
riiklike ametiasutustega küberturvalisuse valdkonnas;

95. on seisukohal, et tuleb tagada tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste täitmine 
ja tunnustamine ilma asjatute formaalsusteta;

96. rõhutab, et Ühendkuningriik on oluline osaline arengukoostöö ja humanitaarabi vallas 
ning et tihe koostöö selles valdkonnas oleks mõlemale poolele väga kasulik; soovitab 
kutsuda Ühendkuningriiki üles panustama ELi vahenditesse ja mehhanismidesse, 
austades samas ELi autonoomiat; on seisukohal, et kavandatav partnerlus peaks 
edendama ka kestlikku arengut ja vaesuse kaotamist ning jätkuvat toetust ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide ja Euroopa arengukonsensuse rakendamisele;

IV. TULEVASE LEPINGU HALDAMINE

97. juhib tähelepanu sellele, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevane leping, mis on sõlmitud 
Ühendkuningriigi kui kolmanda riigiga, peaks hõlmama sellise sidusa ja tugeva 
juhtimissüsteemi kehtestamist, mis moodustab üldraamistiku ning hõlmab lepingu 
tõlgendamise/kohaldamisega seoses lepingu ning vaidluste lahendamise ja täitmise 
tagamise mehhanismide ühist pidevat järelevalvet ja haldamist; on arvamusel, et sellist 
horisontaalset juhtimismehhanismi tuleks kohaldada tulevaste suhete suhtes 
Ühendkuningriigi kui tervikuga; tuletab sellega seoses meelde oma 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsiooni ja on seisukohal, et esmane prioriteet on väljaastumislepingu täielik 
rakendamine; rõhutab sellega seoses, et Euroopa Parlament säilitab kõigi sätete 
rakendamise suhtes jätkuvalt valvsuse; juhib tähelepanu sellele, et konfliktide 
lahendamise mehhanism peab olema töökindel ning et selline mehhanism peab tagama 
tõhusad, kiiresti rakendatavad ja hoiatavad õiguskaitsevahendid;

98. rõhutab, et kõnealune juhtimissüsteem on hädavajalik, et säilitada täielikult ELi otsuste 
tegemise ja õiguskorra sõltumatus, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu roll ELi õiguse 
ainutõlgendajana;

99. rõhutab, et juhtimiskorra ülesehitus peaks olema vastavuses tulevaste suhete olemuse, 
ulatuse ja tihedusega ning võtma arvesse vastastikuse seotuse, koostöö ja läheduse taset, 
tagades samal ajal kogu tulevase lepingu tulemusliku ja tõhusa kohaldamise;

100. nõustub mõttega luua juhtorgan, mis vastutab lepingu rakendamise järelevalve eest, 
käsitleb tõlgendamise erinevusi ja rakendab heas usus kokkulepitud parandusmeetmeid, 
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näiteks hoiatavad valdkondlikud parandusmeetmed ja kaitsemeetmed, ning tagab 
täielikult ELi regulatiivse sõltumatuse, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seadusandlikud volitused; rõhutab, et selle juhtorgani ELi esindajate suhtes tuleks 
kohaldada asjakohaseid vastutusmehhanisme, milles osaleb ka Euroopa Parlament; 
tuletab meelde komisjoni presidendi poolt Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta 
täiskogul võetud kohustust tagada, et iga kord, kui selles juhtorganis tuleb vastu võtta 
otsus, kaasab komisjon tihedalt Euroopa Parlamendi ja arvestab täiel määral parlamendi 
seisukohtadega, ning et Brexiti kohta ei saa võtta vastu ühtegi otsust ilma Euroopa 
Parlamendi seisukohta täielikult arvesse võtmata;

101. nõuab samuti, et lepinguga nähtaks ette ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarse 
ühisorgani loomine, mille ülesanne on jälgida tulevase lepingu rakendamist;

102. on seisukohal, et ELi õiguse mõistetel põhinevate õigusnormide suhtes tuleb 
juhtimiskorras ette näha võimalus pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse; kordab, et lepingu 
selliste sätete kohaldamiseks ja tõlgendamiseks, mis ei ole seotud ELi õigusega, tuleks 
ette näha alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism üksnes juhul, kui selle 
sõltumatus ja erapooletus on tagatud Euroopa Liidu Kohtuga samal tasemel;

°

° °

103. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühendkuningriigi valitsusele ja 
parlamendile.


