
RE\1198506LV.docx PE647.533v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

B9-0098/2020

7.2.2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

par ierosinātajām pilnvarām sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2557(RSP))

David McAllister, UKCG koordinators
Manfred Weber
PPE grupas vārdā
Iratxe García Pérez
S&D grupas vārdā
Dacian Cioloş
grupas "Renew" vārdā
Philippe Lamberts, Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Martin Schirdewan
GUE/NGL grupas vārdā
Antonio Tajani
Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs
Nathalie Loiseau
Drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājs
Christophe Hansen
INTA komitejas referents, UKCG loceklis



PE647.533v01-00 2/22 RE\1198506LV.docx

LV

Pedro Silva Pereira
S&D pārstāvis UKCG
Morten Petersen
atjaunots pārstāvis UKCG



RE\1198506LV.docx 3/22 PE647.533v01-00

LV

B9-0098/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ierosinātajām pilnvarām sarunās par jaunu 
partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2557(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (turpmāk “Pamattiesību harta”),

– ņemot vērā 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā 
ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības1, 2017. gada 3. oktobra 
rezolūciju par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti2, 2017. gada 
13. decembra rezolūciju par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti3, 
2018. gada 14. marta rezolūciju par vadlīnijām ES un Apvienotās Karalistes turpmāko 
attiecību satvara veidošanai4, 2019. gada 18. septembra rezolūciju par pašreizējo 
stāvokli saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES5 un 2020. gada 15. janvāra  
rezolūciju par Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošanu un 
uzraudzību6,

– ņemot vērā 2020. gada 29. janvāra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes 
Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas7,

– ņemot vērā Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos 
no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”)8 un 
politisko deklarāciju, kurā izklāstīts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes 
turpmāko attiecību satvars, kas pievienota Izstāšanās līgumam (Politiskā deklarācija)9,

– ņemot vērā vēstules, kas saņemtas no Ārlietu komitejas, Starptautiskās tirdzniecības 
komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Ekonomikas un monetārās 
komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma 
komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, 
Konstitucionālo jautājumu komitejas un Drošības un aizsardzības apakškomitejas,

1 OV C 298, 23.8.2018., 24. lpp.
2 OV C 346, 27.9.2018., 2. lpp.
3 OV C 369, 11.10.2018., 32. lpp.
4 OV C 162, 10.5.2019., 40. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0016.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0006.
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0018.
8 OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.
9 OV C 34, 31.1.2020., 1. lpp.
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– ņemot vērā ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par jaunu 
partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, ar kuru Komisiju ieceļ 
par Savienības sarunu vedēju, un tā pielikumu, kurā ietvertas norādes sarunām par 
jaunām partnerattiecībām (COM(2020)0035) (“sarunu norādes”),

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā Apvienotā Karaliste 2020. gada 31. janvārī pusnaktī (pēc Centrāleiropas laika) 
pārstāja būt Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts;

B. tā kā Politiskā deklarācija nosaka parametrus vērienīgai, plašai, padziļinātai un elastīgai 
partnerībai tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības jomā, kas balstās uz visaptverošu 
un līdzsvarotu brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN), kā arī tiesībaizsardzības un 
krimināltiesību, ārpolitikas, drošības un aizsardzības jomā un citās sadarbības jomās, un 
nosaka, ka, ja sarunu laikā ES un Apvienotā Karaliste uzskata, ka šī sadarbība atbilst to 
savstarpējām interesēm un turpmākās attiecības var aptvert arī citas sadarbības jomas, 
kas nav aprakstītas Politiskajā deklarācijā;

C. tā kā turpmākajām attiecībām būtu jābalstās uz savstarpēji līdzsvarotām tiesībām un 
pienākumiem, ievērojot vienotā tirgus un muitas savienības integritāti, kā arī “četru 
brīvību” nedalāmību; tā kā valstij, kas nav ES dalībvalsts un kas nepilda tādus pašus 
pienākumus kā dalībvalsts, nevar būt tādas pašas tiesības un tā nevar baudīt tādas pašas 
priekšrocības kā dalībvalsts;

D. tā kā Politiskajā deklarācijā ir teikts, ka turpmākās ekonomiskās partnerības pamatā būs 
noteikumi, kas nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus atklātai un godīgai 
konkurencei;

E. tā kā ES un Apvienotās Karaliste joprojām paliks tuvi kaimiņi un tām arī turpmāk būs 
daudzas kopīgas intereses;

F. tā kā šādas ciešas attiecības visaptveroša partnerības nolīguma veidā starp ES un 
Apvienoto Karalisti varētu uzskatīt par atbilstošu satvaru turpmākajām attiecībām, ar 
kuru šīs kopīgās intereses var aizsargāt un veicināt, tostarp veidojot jaunas tirdzniecības 
attiecības;

G. tā kā nolīgumam par turpmākajām attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti būtu 
jānodrošina elastīgs satvars, kas ļautu īstenot dažāda līmeņa sadarbību dažādās politikas 
jomās, pamatojoties uz kopēju pārvaldības struktūru ar atbilstošiem strīdu izšķiršanas 
noteikumiem;

H. tā kā minētas sadarbības nolūkā abām pusēm būs jāsaglabā augsti standarti un to 
starptautiskās saistības vairākās politikas jomās;

I. tā kā Izstāšanās līgumā ietvertais Protokols par Īriju/Ziemeļīriju paredz tiesisko 
regulējumu, kas saglabā Lielās piektdienas vienošanos visās tās daļās un Ziemeļīrijas 
iedzīvotāju tiesības, kā arī aizsargā vienotā tirgus integritāti un visas salas mēroga 
ekonomiku un tādējādi izvairās no stingras robežas, kamēr vien piekrišanas mehānisms 
paredz tā turpināšanu; tā kā Apvienotās Karalistes pienākums nodrošināt Lielās 
piektdienas vienošanās piemērošanu visās tās daļās ir spēkā jebkādos apstākļos;
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J. tā kā ir lietderīgi, ka ES iestādes un dalībvalstis kopā ar publiskām un privātām 
iestādēm apņemas veikt darbu, lai tās būtu gatavas visām iespējamām situācijām, kas 
var rasties starp ES un Apvienoto Karalisti notiekošo sarunu rezultātā;

K. tā kā ES iestāžu un dalībvalstu turpmākā vienotība ir būtiska, lai aizstāvētu ES un tās 
pilsoņu intereses visos turpmākajos sarunu posmos, kā arī lai nodrošinātu minēto sarunu 
veiksmīgu un savlaicīgu noslēgšanu,

1. uzsver savu apņēmību izveidot pēc iespējas ciešākas attiecības ar Apvienoto Karalisti; 
tomēr norāda, ka šādām attiecībām būs jāatšķiras no tām, kādas Apvienotajai Karalistei 
bija kā ES dalībvalstij, un jaunajām attiecībām būs jāatbilst turpmāk izklāstītajiem 
principiem;

2. atgādina, ka jebkuram asociācijas nolīgumam, kas saskaņā ar LESD 217. pantu noslēgts 
starp ES un Apvienoto Karalisti (“nolīgums”), ir stingri jāatbilst šādiem principiem:

(i) trešai valstij nedrīkst būt tādas pašas tiesības un priekšrocības, kādas ir ES dalībvalstij 
vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) vai Eiropas Ekonomikas zonas 
(EEZ) valstij,

(ii) vienotā tirgus un muitas savienības pilnīgas integritātes un pareizas darbības 
aizsardzībai un četru brīvību nedalāmībai, bet jo īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas 
pīlārā vajadzētu būt samērīgai ar personu pārvietošanās brīvību;

(iii) ES lēmumu pieņemšanas autonomijas saglabāšana,

(iv) ES tiesiskās kārtības aizsargāšana un Eiropas Savienības Tiesas judikatūras loma šajā 
sakarībā,

(v) demokrātijas principu, cilvēktiesību un pamatbrīvību turpmāka ievērošana, kā noteikts 
jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un tās protokolos, 
Eiropas Sociālajā hartā, Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtos un citos ANO un 
Eiropas Padomes starptautiskos cilvēktiesību nolīgumos, kā arī tiesiskuma principa 
ievērošana,

(vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, nodrošinot līdzvērtīgus standartus sociālajā, darba, 
vides, konkurences un valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot stabilu un visaptverošu 
konkurences un valsts atbalsta kontroles sistēmu,

(vii) piesardzības princips, princips, ka videi nodarīts kaitējums jālabo, pirmām kārtām 
novēršot tā cēloni, un “piesārņotājs maksā” princips,

viii) ES nolīgumu ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, tostarp EEZ līguma, 
aizsardzība un kopējā līdzsvara saglabāšana šajās attiecībās,

(ix) ES finanšu stabilitātes aizsardzība un tās regulatīvā un uzraudzības režīma un standartu 
ievērošana un piemērošana,

(x) pareizs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem, tostarp attiecīgā gadījumā 
proporcionāli finansiālie ieguldījumi;



PE647.533v01-00 6/22 RE\1198506LV.docx

LV

3. atkārtoti uzsver, ka Nolīgumam būtu jānodrošina piemērots satvars turpmākajām 
attiecībām, kuru pamatā ir trīs galvenie pīlāri: ekonomiskā partnerība, partnerība 
ārlietās, konkrēti nozaru jautājumi un tematiskā sadarbība; uzsver, ka Nolīgumam būtu 
arī jānodrošina konsekventa pārvaldības sistēma, kurā būtu jāiekļauj stabils strīdu 
izšķiršanas mehānisms, tādējādi izvairoties no divpusējo nolīgumu skaita palielināšanās 
un trūkumiem, kas raksturo ES attiecības ar Šveici; atgādina, ka Nolīgumam ir jāatbilst 
LES 3. panta 5. punktam;

4. norāda, ka, ņemot vērā ES un Apvienotās Karalistes kopīgās vērtības, to ciešās saiknes 
un pašreizējo tiesiskā regulējuma saskaņotību, Apvienotās Karalistes 47 gadus ilgo 
dalību ES, kā arī Apvienotās Karalistes kā ANO Drošības padomes pastāvīgās locekles 
un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) locekles lomu, Apvienotā Karaliste 
joprojām būs svarīgs ES partneris visos iepriekšminētajos pīlāros un abu pušu 
savstarpējās interesēs ir izveidot partnerību, kas nodrošina nepārtrauktu sadarbību;

5. atgādina, ka Nolīgumu var noslēgt tikai ar Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaistīšanu un 
galīgo piekrišanu; uzsver, ka Parlaments ir nekavējoties un pilnībā jāinformē visos 
procedūras posmos saskaņā ar LESD 207., 217. un 218. pantu, kā arī saskaņā ar 
attiecīgo judikatūru un iedibināto paraugpraksi, un ka tā nostāja būtu pienācīgi jāņem 
vērā visos procedūras posmos, nodrošinot, ka Eiropas Parlaments un tā kompetentās 
komitejas var veikt demokrātisku kontroli un pieņemt lēmumu par Nolīgumu, 
pamatojoties uz pilnīgu informāciju; aicina Padomi un Komisiju, nosakot sarunu 
norādes, pilnībā ņemt vērā Eiropas Parlamenta nostāju un šīs norādes publiskot;

6. aicina Komisiju sarunas risināt pārredzami; šajā sakarībā mudina Komisiju nodrošināt 
sabiedrisko apspriešanu un pastāvīgu dialogu ar sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību, kā arī ar valstu parlamentiem;

7. uzskata, ka ES ir jādara viss iespējamais sarunās ar Apvienoto Karalisti, lai garantētu 
ES intereses un nodrošinātu, ka vienmēr tiek saglabāta ES ietekme un tiek nodrošināta 
vienotība, kā tas notika sarunās, kad tika apspriesti Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
ES noteikumi; uzstāj, ka šī vienotība ir jāsaglabā sarunās par turpmāko partnerību, un 
tādēļ atgādina, ka ir svarīgi, lai Komisija sarunās būtu vienīgā ES sarunu vedēja, un ka 
tādēļ dalībvalstis nedrīkst sākt nekādas divpusējas sarunas;

8. prasa pēc iespējas ātrāk sākt sarunas par visiem jautājumiem, uz kuriem attiecas sarunu 
norāžu projekts; tomēr uzskata, ka dziļuma un vērienīguma līmenis noteikti būs 
jāsamēro ar Apvienotās Karalistes izvēlēto stingro termiņu, kas neatspoguļo sarunu 
sarežģītību un rada risku, ka dažās jomās, kurās ārkārtas pasākumi vai starptautiskais 
regulējums var nebūt pietiekams tiesiskais regulējums, lai novērstu nopietnus 
traucējumus, abas puses varētu nonākt pie “kraujas malas”;

9. pauž bažas par to, kā Apvienotās Karalistes premjerministrs interpretē Izstāšanās līgumā 
ietvertā Protokola par Īriju/Ziemeļīriju noteikumus attiecībā uz robežkontroli Īrijas jūrā; 
uzskata, ka uzticēšanās ir būtisks elements jebkurās sarunās, un uzskata, ka Apvienotās 
Karalistes premjerministram nekavējoties apmierinošā veidā ir jāprecizē Apvienotās 
Karalistes iecerētā pieeja Protokola par Īriju/Ziemeļīriju īstenošanai;

10. atbalsta sarunu norādes, kurās noteikts, ka Gibraltārs netiks iekļauts to nolīgumu 
teritoriālajā darbības jomā, kurus paredzēts noslēgt starp ES un Apvienoto Karalisti, un 
ka jebkādam atsevišķam nolīgumam būs vajadzīga iepriekšēja Spānijas Karalistes 
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piekrišana;

I. EKONOMISKĀ PARTNERĪBA

Tirdzniecība un vienlīdzīgi konkurences apstākļi

11. ņem vērā, ka Apvienotā Karaliste ir izvēlējusies veidot savu turpmāko ekonomisko un 
tirdzniecības partnerību ar ES, pamatojoties uz BTN; uzsver, ka, lai gan Eiropas 
Parlaments atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad nebūs 
līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai;

12. atgādina, ka, lai saglabātu ES, tās vienotā tirgus un muitas savienības integritāti, kā arī 
četru brīvību nedalāmību, ir būtiski nodrošināt, ka līmenis, kādā tiek nodrošināta 
bezkvotu un beznodokļu piekļuve pasaules lielākajam vienotajam tirgum, pilnībā atbilst 
regulatīvās konverģences apjomam un saistībām, kas pieņemtas attiecībā uz vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu ievērošanu atklātai un godīgai konkurencei, lai panāktu 
dinamisku saskaņošanu; uzsver, ka tam ir nepieciešami gan pamatnoteikumi un 
pasākumi, tostarp noteikumu stingrības nemazināšanas klauzulas, gan mehānismi, ar 
kuriem nodrošina efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu izšķiršanu;

13. uzsver, ka BTN vajadzētu būt vērstam uz to, lai piekļuve tirgum un tirdzniecības 
atvieglošana būtu pēc iespējas tuvāka tai, kāda pastāvēja pirms Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no ES, vienlaikus šim BTN arī turpmāk ir jārada pienācīgas darbvietas un 
jāpalielina ES eksporta iespējas, veicinot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot ES standartus 
un ievērojot demokrātiskās procedūras; uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES standarti, lai izvairītos no tā, ka dinamiskas 
saskaņošanas nolūkā tiek noteikti pēc iespējas zemāki standarti, un ka ir jānodrošina, ka 
Apvienotā Karaliste negūst negodīgas konkurences priekšrocības, samazinot 
aizsardzības līmeni, un jānovērš regulējuma arbitrāža no tirgus dalībnieku puses;

14. uzsver — lai BTN patiešām atbilstu ES interesēm, sarunu norādēs būtu jāiekļauj šādi 
mērķi:

i) jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi, izmantojot stingras saistības un 
izpildāmus noteikumus par konkurenci un valsts atbalstu, attiecīgus nodokļu jautājumus 
(tostarp cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju), sociālo un darba standartu 
pilnīgu ievērošanu (tostarp līdzvērtīgu aizsardzības līmeni un aizsardzības pasākumus 
pret sociālo dempingu), vides aizsardzību un ar klimata pārmaiņām atbilstīgus 
standartus, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu veicināšanu, patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību; noteikumiem būtu jānodrošina, ka standarti netiek 
pazemināti, vienlaikus dodot iespēju abām pusēm laika gaitā grozīt saistības, lai 
noteiktu augstākus standartus vai iekļautu papildu jomas; lai panāktu dinamisku 
saskaņošanu, saistībām un noteikumiem vajadzētu būt izpildāmiem ar autonomiem 
pagaidu pasākumiem, stabilu strīdu izšķiršanas mehānismu un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

ii) abpusēja vienošanās par savstarpēji izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm, 
pakalpojumiem, publisko iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kā arī 
attiecīgā gadījumā ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, ir jāapspriež, pilnībā ievērojot 
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Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumus;

iii) abām pusēm jāapņemas turpināt sadarbību, lai starptautiskos forumos panāktu stingru, 
uz noteikumiem balstītu brīvu un godīgu tirdzniecību ar mērķi izveidot efektīvas 
daudzpusējas attiecības;

iv) cenšoties panākt pēc iespējas plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu jāizvērtē 
iespējamās kvotas un tarifi visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību pēc drošības 
klauzulām, lai aizsargātu ES vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, ka attiecībā uz 
pārtikas un lauksaimniecības produktiem piekļuve ES tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek 
stingri ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, īpaši tādās jomās kā pārtikas 
nekaitīgums, ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, 
dzīvnieku labturība, marķēšana un izsekojamība, sanitārie un fitosanitārie (SFS) 
standarti, kā arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība;

v) izcelsmes noteikumiem būtu jāatspoguļo jaunākie ES brīvās tirdzniecības nolīgumi un 
jāatbilst ES ražotāju interesēm; ES un Apvienotās Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu tarifu un kvotu sistēmu un produktu izcelsmes 
noteikumiem attiecībā uz trešām valstīm;

vi) saistības attiecībā uz antidempinga un kompensācijas pasākumiem attiecīgā gadījumā 
varētu pārsniegt PTO noteikumus šajā jomā;

vii) būtu jāuzņemas saistības attiecībā uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu pakalpojumu 
tirdzniecības liberalizācijas līmeni, kas ievērojami pārsniedz pušu PTO saistības, 
pamatojoties uz nesen noslēgtajiem ES brīvās tirdzniecības nolīgumiem, vienlaikus 
nosargājot ES sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 
26. protokolu par sabiedriskajiem pakalpojumiem; turklāt no noteikumiem, kas saistīti 
ar liberalizāciju, būtu jāizslēdz audiovizuālie pakalpojumi; atkārtoti norāda, ka saskaņā 
ar brīvās tirdzniecības nolīgumu piekļuve pakalpojumu tirgum ir ierobežota un vienmēr 
tiek piemērota izslēgšana, atrunas un izņēmumi; būtu jāaptver visi pakalpojumu 
sniegšanas veidi, tostarp saistības attiecībā uz fizisku personu pārvietošanos pāri 
robežām (4. veids) un noteikumi, kas saistīti ar ES noteikumiem un vienlīdzīgas 
attieksmes ievērošanu pret darba ņēmējiem un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu; 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par piekļuvi tirgum un valsts režīmu saskaņā ar 
uzņēmējvalsts noteikumiem, lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi pret ES 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu; jaunajai 
kārtībai būtu jāļauj fiziskām personām uz laiku ieceļot un uzturēties uzņēmējdarbības 
nolūkā, lai sniegtu pakalpojumus;

viii) vajadzētu jābūt iespējām piekļūt publiskā iepirkuma tirgiem ārpus saistībām, kas 
uzņemtas saskaņā ar PTO Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot ES uzņēmumiem 
piekļuvi tirgum stratēģiskās nozarēs un tādu atvērtības pakāpi, kas ir līdzvērtīga ES 
publiskā iepirkuma tirgiem;

ix) stingri un izpildāmi pasākumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību, tostarp 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, piemēram, autortiesību un blakustiesību, preču zīmju, 
atzīšanu un aizsardzību, pamatojoties uz pašreizējo un turpmāko ES tiesisko 
regulējumu;
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x) nolīgumā būtu jāapstiprina esošo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība, kā 
paredzēts Izstāšanās līgumā, un jāizveido mehānisms turpmāko ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzībai, nodrošinot tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds paredzēts Izstāšanās 
līgumā;

xi) būtu jāiekļauj vērienīga sadaļa par tirdzniecību un dzimumu līdztiesību; būtu jāņem vērā 
sekas, ko dzimumu līdztiesībai radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, tostarp 
nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES darbībām, ar kurām aizsargā un 
stiprina sieviešu lomu ekonomikā, piemēram, attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem 
apkaro vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības;

xii) visaptveroša nodaļa par mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
vajadzībām un interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves atvieglošanas jautājumiem, 
tostarp, bet ne tikai, tehnisko standartu saderību un racionalizētām muitas procedūrām, 
lai saglabātu un radītu konkrētas uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu to 
internacionalizāciju;

xiii) lai tirdzniecības nolīgums būtu visaptverošs, tajā jāiekļauj noteikumi, lai nodrošinātu 
turpmāku Apvienotās Karalistes regulējuma saskaņošanu ar ES regulējumu; lai 
veicinātu tirdzniecību, būtu jāapspriež transversālas prasības par regulējuma 
saskaņotību un ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, paturot prātā, ka regulatīvā sadarbība 
ir brīvprātīga, un ievērojot tiesības reglamentēt sabiedrības interesēs, vienlaikus 
saglabājot regulatīvo autonomiju un parlamentārās tiesības, un atgādinot, ka noteikumi 
par regulatīvo sadarbību tirdzniecības nolīgumā nevar pilnībā garantēt to pašu 
netraucēto tirdzniecību, ko paredz dalība vienotajā tirgū;

xiv) lai aizsargātu finanšu un tiesiskā regulējuma stabilitāti un nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
ES regulatīvajam režīmam un standartiem un to piemērošanai, ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem parasti ir raksturīgi piesardzības atkāpe un ierobežojumi attiecībā uz 
finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, un tie būtu jāiekļauj arī šajā nolīgumā;

xv) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt digitālo tirdzniecību un novērst nepamatotus 
šķēršļus tirdzniecībai ar elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt atvērtu, drošu un 
uzticamu tiešsaistes vidi uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī regulēt pārrobežu datu 
plūsmas atbilstīgi tādiem principiem kā godīga konkurence un vērienīgi noteikumi par 
pārrobežu datu pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot ES pašreizējos un turpmākos 
datu aizsardzības un privātuma noteikumus;

xvi) BTL rezultātā, precēm nonākot vienotajā tirgū, uzreiz tiktu veiktas muitas kontroles un 
pārbaudes, un tas ietekmētu globālās piegādes ķēdes un ražošanas procesus; ir jāstiprina 
muitas iestādes gan attiecībā uz personālu, gan tehnisko aprīkojumu, lai tās varētu 
sekmīgi veikt savus papildu uzdevumus; turpmākā nolīguma darbības procedūrām jābūt 
vērstām uz to, lai saglabātu Savienības iekšējā preču tirgus un muitas savienības 
noteikumus. tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību vienotā tirgus 
noteikumiem;

xvii) jebkādā turpmākajā nolīgumā ar Apvienoto Karalisti būtu noteikti jāiekļauj 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni;
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xviii) ir jāsaglabā muitas savienības integritāte, kā arī tās noteikumi un procedūras; šajā 
jomā būtu jāizveido savlaicīgs un efektīvs darba režīms starp ES un Apvienoto 
Karalisti;

15. uzsver, ka BTN kopumā būtu jāaptver noteikumi par pilsoniskās sabiedrības dialogu, 
ieinteresēto personu iesaistīšana un abu pušu apspriešanās; uzstāj, ka ir jāizveido 
vietējās konsultantu grupas, kas uzraudzītu nolīguma īstenošanu;

16. atkārtoti norāda, ka nolīgumam būtu jānodrošina konsekvents pārvaldības satvars, kurā 
būtu jāiekļauj stabils strīdu izšķiršanas mehānisms, kā arī pārvaldības struktūras; šajā 
sakarībā uzsver Eiropas Savienības Tiesas kompetenci interpretēt jautājumus, kas 
saistīti ar ES tiesību aktiem, lai nodrošinātu šādas interpretācijas viendabīgumu;

Vienlīdzīgi konkurences apstākļi

17. atgādina, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāturpina ievērot un īstenot standartus, kas 
pastāv saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām, — lai dinamiski saskaņotu tiesību 
aktus un politiku tādā veidā, kas atspoguļo turpmāko attiecību plašumu un vērienu;

18. atgādina savu apņemšanos novērst jebkāda veida “dempingu” turpmākajās ES un 
Apvienotās Karalistes attiecībās un šajā sakarībā atgādina, ka saskaņošana vides, darba 
un sociālajā jomā, attiecīgajos nodokļu jautājumos un valsts atbalsta politikā ir 
galvenais veids, kā to novērst;

19. norāda, ka nolīguma plašumam un vērienam, ievērojot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, būs izšķirīga nozīme, nosakot vispārējo turpmāko ES un Apvienotās 
Karalistes attiecību apmēru; atgādina, ka šajā ziņā būs svarīgi tas, vai Apvienotā 
Karaliste turpinās īstenot ES sociālo modeli; atkārtoti norāda, ka ir jāizveido 
aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu augstu standartu un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļu saglabāšanu sociālo un nodarbinātības standartu jomā vismaz pašreizējā 
augstajā līmenī, ko nodrošina spēkā esošie kopīgie standarti;

20. uzsver, ka dziļākas attiecības prasīs stabilu un visaptverošu konkurences un valsts 
atbalsta kontroles sistēmu, kas novērš nepamatotus tirdzniecības un konkurences 
izkropļojumus, lai nodrošinātu, ka Apvienotā Karaliste neveic negodīgu un pret 
konkurenci vērstu rīcību, kas noved pie neizdevīgiem nosacījumiem ES ekonomikas 
dalībniekiem;

21. pauž stingru pārliecību, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāievēro pastāvīgi pilnveidotie 
standarti nodokļu jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību 
akti, ko ietver ES acquis, arī nodokļu pārredzamības, informācijas apmaiņas nodokļu 
jautājumos un nodokļu apiešanas novēršanas pasākumi, un būtu jāpievēršas attiecīgajai 
situācijai tās aizjūras teritorijās, tās suverēnajās bāzu teritorijās un tās atkarīgajās 
teritorijās un jautājumam par to neatbilstību ES labas pārvaldības kritērijiem un 
pārredzamības prasībām;

22. atkārtoti norāda, ka ir jāsaglabā augsti standarti un vienlīdzīgi konkurences apstākļi 
tādās jomās kā zāles, medicīnas ierīces, pārtikas nekaitīgums un marķēšana, kā arī 
veterinārā, fitosanitārā un vides politika un standarti;

23. norāda, ka — tāpat kā visā nolīgumā — noteikumi par vienlīdzīgiem konkurences 



RE\1198506LV.docx 11/22 PE647.533v01-00

LV

apstākļiem prasīs stingras pārvaldības struktūras, kam jāietver pienācīgi pārvaldības, 
uzraudzības, strīdu izšķiršanas un izpildes mehānismi, attiecīgā gadījumā paredzot 
sankcijas un pagaidu pasākumus un nosakot, ka abām pusēm ir jāizveido vai attiecīgā 
gadījumā jāsaglabā neatkarīgas iestādes, kas spēj efektīvi uzraudzīt un nodrošināt 
īstenošanu; uzsver, ka ir jāgarantē iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām tiesu 
iestāžu pieejamība un pienācīgs sūdzību izskatīšanas mehānisms attiecībā uz darba un 
vides standartu izpildi;

II. ĪPAŠI NOZARU JAUTĀJUMI UN TEMATISKĀ SADARBĪBA

Zivsaimniecība

24. turklāt uzsver, ka jautājums par brīvu piekļuvi ūdeņiem un ostām nav atdalāms no 
jautājuma par brīvu tirdzniecību un AK zivsaimniecības produktu piekļuvi ES tirgum un 
ka sarunas ar AK par zivsaimniecību nevar atdalīt un tām jābūt tieši saistītām ar 
sarunām par vispārējo ekonomisko partnerību, jo īpaši par tirdzniecību;

25. atkārto un stingri atbalsta noteikumus par zivsaimniecību, par kuriem jāvienojas līdz 
2020. gada 1. jūlijam, un uzskata, ka Apvienotās Karalistes turpmākais zivsaimniecības 
pārvaldības režīms nedrīkst kļūt vājāks par pašreizējiem kopējās zivsaimniecības 
politikas (KZP) noteikumiem un pienākumiem;

26. uzsver, ka AK izstāšanās no ES neatbrīvo Apvienoto Karalisti no tās pienākumiem 
sadarboties kā piekrastes valstij kopīgu zivju krājumu kopīgā un ilgtspējīgā pārvaldībā 
saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām; 

27. atgādina, ka pamatprincips par ES zvejnieku brīvu un vienlīdzīgu piekļuvi visu 
dalībvalstu ūdeņiem saskaņā ar KZP, kā arī ES vienotais tirgus un tā preču (tostarp 
zivsaimniecības produktu) brīvas aprites princips ir gadu desmitiem nostiprinājuši 
piekrastes kopienu, operatoru un patērētāju tiesības un ieguvumus;

28. uzsver, cik svarīgi ir izveidot savstarpēji izdevīgu un visaptverošu partnerību starp ES 
un AK, kurā līdz pārejas perioda beigām nenodalāmā veidā un prioritārā kārtā tiktu 
iekļauts nolīgums par zivsaimniecību un ar zivsaimniecību saistītiem jautājumiem 
saskaņā ar starptautiskajās tiesībās noteiktajām savstarpējām saistībām;

29. uzstāj, ka nolīgumam būtu jābalstās uz principiem, kas KZP noteikti jūras dzīvo resursu 
ilgtspējīgai izmantošanai un saglabāšanai un sociālekonomiskā labuma nodrošināšanai 
zvejniekiem, zivsaimniecības nozares operatoriem un patērētājiem;

30. prasa, lai nolīgums jo īpaši nodrošinātu pastāvīgu abpusēju piekļuvi ūdeņiem un 
saglabātu ES un AK kopīgi izmantoto krājumu pašreizējo stabilo kvotu daļu; šajā 
sakarībā uzsver, ka ir svarīgi saglabāt zivsaimniecības pārvaldības principus un 
pasākumus, par kuriem panākta kopīga vienošanās, — līdzīgi tiem, kas noteikti KZP;

31. uzstāj, ka ir vajadzīgi pienācīgi konsultāciju mehānismi un kopēja uz zinātnes atziņām 
balstīta pieeja, kā arī garantijas, ka Apvienotā Karaliste turpinās sniegt ieguldījumu datu 
vākšanā un krājumu zinātniskajā novērtēšanā; mudina abas puses turpināt sadarbību 
zivsaimniecības kontroles jomā un cīņā pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) 
zveju;
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Datu aizsardzība

32. atgādina, ka saskaņā ar EST judikatūru10, lai Komisija varētu paziņot par AK datu 
aizsardzības regulējuma pietiekamību, tai ir jāpierāda, ka AK nodrošina aizsardzības 
līmeni, kas ir “pēc būtības līdzvērtīgs” ES tiesiskā regulējuma nodrošinātajam 
aizsardzības līmenim, tostarp tālākai nosūtīšanai uz trešām valstīm; atgādina, ka 
Apvienotās Karalistes Datu aizsardzības likumā ir paredzēts vispārējs un plašs 
atbrīvojums no datu aizsardzības principiem un datu subjektu tiesībām attiecībā uz 
personas datu apstrādi imigrācijas nolūkos; pauž bažas par to, ka gadījumos, kad trešo 
valstu pilsoņu dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo izņēmumu, tie netiek aizsargāti tādā 
pašā veidā kā Apvienotās Karalistes pilsoņi; uzskata, ka šāds atbrīvojums būtu pretrunā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67911; turklāt uzskata, ka 
Apvienotās Karalistes tiesiskais regulējums par elektronisko telekomunikāciju datu 
saglabāšanu neatbilst attiecīgā ES acquis nosacījumiem, kā to interpretējusi ES Tiesa, 
un tādējādi pašlaik neatbilst pietiekamības nosacījumiem;

33. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība AK tiesiskajam regulējumam attiecībā uz valsts 
drošību vai personas datu apstrādi, ko veic tiesībaizsardzības iestādes; atgādina, ka 
masveida novērošanas programmas saskaņā ar ES tiesību aktiem varētu nebūt 
atbilstīgas, un stingri mudina ņemt vērā EST judikatūru šajā jomā, piemēram, Schrems 
lietu, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru;

34. uzdod Komisijai rūpīgi izvērtēt AK datu aizsardzības tiesisko regulējumu un 
pārliecināties, ka AK ir atrisinājusi šajā rezolūcijā konstatētās problēmas, pirms tā 
uzskata, ka AK datu aizsardzības tiesību akti atbilst ES tiesību aktiem, kā tos 
interpretējusi ES Tiesa12, un lūgt padomu Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai un 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, sniedzot tiem visu attiecīgo informāciju un 
atbilstošus termiņus, lai tie varētu pildīt savus pienākumus;

Klimata pārmaiņas un vide

35. uzskata, ka turpmākajām ES un AK attiecībām būtu jābalstās ne tikai uz ekonomiskiem 
faktoriem, bet arī uz augsta līmeņa mērķiem vides jomā, kuru pamatā ir sadarbība 
attiecīgajos starptautiskajos forumos nolūkā risināt pārrobežu un globālas problēmas;

36. uzskata, ka ES un AK būtu jānodrošina, lai tiesību aktos, noteikumos un praksē 
paredzētais vides aizsardzības līmenis netiktu pazemināts zem līmeņa, kas pārejas 
perioda beigās noteikts ES un Apvienotajā Karalistē piemērojamos kopīgajos standartos 
attiecībā uz šādām jomām: piekļuve vides informācijai, sabiedrības dalība un iespēja 
griezties tiesā saistībā ar vides jautājumiem; ietekmes uz vidi novērtējums un 
stratēģiskais vides novērtējums; rūpnieciskās emisijas; emisijas gaisā un gaisa kvalitātes 
mērķrādītāji un robežlielumi; dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana; 
atkritumu apsaimniekošanā; ūdensvides aizsardzība un saglabāšana; jūras vides 

10 Lieta C- 362/14 Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650
11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
12 Lieta C- 362/14 Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650, atzinums 1/15 
PNR Canada; ECLI:EU:C:2017:592, lietas C 293/12 un C 594/12, Digital Rights Ireland and Others, 
EU:C:2014:238, Tele2 and Watson: , lietas C-203/15 - Tele2 Sverige and C-698/15 Watson 
ECLI:EU:C:2016:970.
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aizsardzība un saglabāšana; cilvēku veselības vai vides apdraudējuma novēršana, 
samazināšana un likvidēšana, kurš izriet no ķīmisko vielu, augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanas, izmantošanas, emisijas un nonākšanas atkritumos; kā arī klimata pārmaiņas 
un piesardzības princips;

37. aicina sarunu vedējus nodrošināt, ka AK apņemas īstenot standartus, tostarp mērķus, un 
citus noteikumus, par kuriem pārejas periodā panākta vienošanās ES līmenī;

38. uzsver, ka sadarbība klimata pārmaiņu apkarošanas jomā sarunās ir jānosaka par 
absolūtu prioritāti, ņemot vērā, ka šajā jomā ir ārkārtīgi svarīgi gūt panākumus, sākot ar 
sekmīgu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 26. 
sesiju (COP 26) Glāzgovā; uzskata, ka labākais risinājums būtu pabeigt AK un ES 
saskaņošanu šajā jomā; šajā sakarībā pauž stingru atbalstu tam, lai Apvienotā Karaliste 
pilnībā pielāgotos pašreizējam un turpmākajam ES klimata politikas satvaram, kā arī 
saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un prasa pilnībā piemērot ES emisiju maksimālo 
robežvērtību, kas noteikta ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), Kopīgo 
centienu regulā un kas ietver zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un 
mežsaimniecību;

39. aicina AK saglabāt oglekļa cenu noteikšanas sistēmu, kas ir saskaņota ar pārejas perioda 
beigās spēkā esošajiem kopējiem standartiem un mērķiem, un aicina sarunu dalībniekus 
izpētīt iespēju sasaistīt AK turpmāko valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu ar ES ETS, ja tiek pilnībā ievērota ES ETS integritāte;

40. uzsver, ka jebkādām attiecībām starp AK un Eiropas Investīciju banku (EIB) būtu — 
cita starpā — jāparedz priekšnosacījums par AK pieskaņošanos pārstrādātajiem ES 
mērķiem klimata un vides jomā, AK atbilstību regulai, ar ko izveido satvaru ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai, un EIB vērienīgajai jaunajai klimata stratēģijai un aizdevumu 
politikai enerģētikas jomā;

41. uzsver, ka jebkāda aizsardzības līmeņa pazemināšanās Apvienotajā Karalistē radītu ES 
bioloģiskās daudzveidības zuduma risku, jo daudzas sugas (putni, sikspārņi, tauriņi un 
vaļveidīgie) migrē starp ES un AK un daudzām nemigrējošām sugām pastāv regulāra 
gēnu plūsma starp AK un ES;

42. uzsver, ka ir svarīgi, lai AK turpinātu saskaņot tiesību aktus par ķīmisko vielu drošumu 
(REACH13) un nodrošinātu sadarbību ar Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA);

Enerģētika

43. aicina nolīgumā nodrošināt tirgus dalībniekiem nediskriminējošu piekļuvi tīkliem, 
efektīvu tīkla operatoru nošķiršanu; garantēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
aizsardzības līmeņa nepazemināšanu, tostarp efektīvu oglekļa cenu noteikšanu, valsts 
atbalstu un vides aizsardzību;

44. aicina izveidot mehānismus, ar ko pēc iespējas nodrošina apgādes drošību un efektīvu 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, 
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK  (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
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tirdzniecību, izmantojot starpsavienojumus dažādos laika grafikos;

45. sagaida, ka Apvienotā Karaliste ievēros augstus kodoldrošības, drošības un 
pretradiācijas aizsardzības standartus; sagaida, ka nolīgums pievērsīsies Apvienotās 
Karalistes attiecībām ar Euratom un ITER projektu un izstāšanās ietekmei uz aktīviem 
un pasīviem, nodrošinot sadarbību un informācijas apmaiņu starp Euratom, Apvienoto 
Karalisti un tās valsts iestādēm; aicina nolīgumā iekļaut apņemšanos nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus kodoldrošības standartu jomā, kas piemērojami 
pārejas perioda beigās, nodrošinot starptautisko konvenciju, tostarp Orhūsas un Espo 
konvenciju, un līgumu pilnīgu ievērošanu;

Sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

46. uzsver, ka ES un AK patērētājiem ir svarīgi, lai tiktu saglabāti augsti pārtikas 
nekaitīguma un pārtikas marķēšanas standarti; atgādina, ka jebkurai pārtikai, ko Eiropas 
Savienībā importē no trešām valstīm, ir jāatbilst ES augstajiem pārtikas nekaitīguma 
standartiem, cita starpā attiecībā uz ĢMO izmantošanu; norāda uz abpusējo ieguvumu, 
Apvienotajai Karalistei turpinot piedalīties ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un 
barības jomā;  atgādina, ka starp ES un AK būs jāveic stingras pārbaudes un kontrole, 
ņemot vērā Apvienotās Karalistes trešās valsts statusu;

47. uzsver, ka — gan dzīvnieku, gan cilvēku veselības labā — ir svarīgi, lai Apvienotā 
Karaliste saglabātu līdzvērtīgus dzīvnieku veselības standartus, novēršot zoonožu 
pārnešanu starp dzīvniekiem un cilvēkiem, jo īpaši migrējošu sugu gadījumā; uzskata, 
ka ir jāsaglabā pasu izmantošana dzīvnieku pārvietošanai starp ES un AK gan attiecībā 
uz mājdzīvniekiem, gan lauksaimniecības dzīvniekiem, pamatojoties uz spēkā 
esošajiem un turpmākajiem ES standartiem;

48. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu apgādi ar zālēm, medicīnas ierīcēm un citiem 
veselības aprūpes produktiem; tādēļ aicina ES un Apvienoto Karalisti nodrošināt, ka 
tiek veikti pasākumi, lai ierobežotu deficītu un ierobežotu iespējamo nopietno ietekmi 
uz cilvēku veselību; jo īpaši aicina veikt mērķtiecīgi vērstus pasākumus, lai pacientiem 
nodrošinātu nepārtrauktu un ātru piekļuvi drošām zālēm un medicīnas ierīcēm, tostarp 
radioizotopu drošu un nepārtrauktu piegādi;

49. mudina turpināt sadarbību veselības aizsardzības un sabiedrības veselības jautājumos; 
uzsver, ka Apvienotā Karaliste kā trešā valsts nevarēs piedalīties zāļu apstiprināšanas 
procedūrās Eiropas Savienībā;

Pilsoņu tiesības un personu mobilitāte

50. aicina sarunu puses censties panākt, ka pilnībā tiek ievērotas pilsoņu tiesības, kas 
saskaņā ar izstāšanās līgumu garantētas gan Eiropas Savienības, gan Apvienotās 
Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenēm; uzsver, ka visu turpmāko mobilitātes pasākumu 
pamatā vajadzētu būt nediskriminācijai starp ES dalībvalstīm un pilnīgai savstarpībai; 
kopumā uzskata, ka turpmākai pilsoņu tiesību precizēšanai, tostarp AK valstspiederīgo 
pārvietošanās brīvībai Eiropas Savienībā, pamatojoties uz abpusēju pieeju, ir jābūt ES 
un AK turpmākā starptautiskā nolīguma stūrakmenim un teksta nedalāmai daļai; 
uzskata, ka ir arī būtiski, lai ES dalībvalstis precizētu regulējumu, ko katra no tām 
piemēros attiecībā uz AK pilsoņiem, kuri vēlas iegūt uzturēšanās statusu, un lai šādi 
pasākumi būtu lietotājdraudzīgi un pārredzami, lai atvieglotu procesu, kā arī tie būtu 
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bez maksas, un lai Komisija un Eiropas Parlaments uzraudzītu attiecīgās norises;

51. aicina izveidot atbilstošus sociālā nodrošinājuma koordinēšanas pasākumus, ieskaitot 
pensiju tiesības, ņemot vērā personu turpmāko pārvietošanos; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē to, Izstāšanās līgums satur sīki izstrādātus noteikumus par sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšanu, kas aizsargā tiesības, kuras izriet no sociālā nodrošinājuma 
iemaksu periodiem;

52. mudina AK valdību līdz pārejas perioda beigām pieņemt jaunu Nodarbinātības likumu, 
lai izvairītos no jebkāda nereglamentēta laikposma, kurā darba ņēmēju tiesības netiek 
aizsargātas ne ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, ne ar AK Nodarbinātības likumu;

53. šajā sakarībā uzstāj, ka ir pilnībā un pienācīgi jāīsteno ES tiesību akti ar īstenošanas 
termiņiem pārejas periodā, piemēram, pārskatot direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru vai direktīvu par pārredzamiem 
un paredzamiem darba nosacījumiem;

54. aicina pilnībā ņemt vērā īpašo situāciju Īrijas salā un risināt vēl neatrisinātos jautājumus 
saistībā ar pilsoņiem Ziemeļīrijā; mudina AK iestādes nodrošināt, ka nemazināsies 
pilsoņu tiesības Ziemeļīrijā, un pilnībā ievērot Lielās piektdienas vienošanos visās tās 
daļās;

55. atbalsta to, lai Apvienotā Karaliste turpina piemērot viesabonēšanas regulu — gan ES, 
gan Apvienotās Karalistes pilsoņu interesēs — un jo īpaši atvieglo personu 
pārvietošanos pāri robežai Īrijas salā;

56. pieņem zināšanai Apvienotās Karalistes nodomu pievienoties 2007. gada Hāgas 
Konvencijai par uzturlīdzekļiem un aicina īstenot pienācīgu sadarbību un vērienīgas 
ieceres civiltiesību un ģimenes tiesību jautājumos, jo īpaši attiecībā uz bērnu tiesībām 
un bērnu repatriāciju; atgādina, ka nākamajā nolīgumā būtu jāņem vērā arī noteiktas 
pilsoņu kategorijas, uz kurām pašlaik attiecas ES tiesību akti, kā to interpretē EST, 
piemēram, AK valstspiederīgie, kas atgriežas Apvienotajā Karalistē kopā ar ģimenes 
locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, personas ar invaliditāti un aprūpētāji, trešo valstu 
valstspiederīgie, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē un kam ir ciešas juridiskas saiknes ar 
dalībvalstīm, piemēram, Eiropas Savienībā dzimuši trešo valstu valstspiederīgie, bēgļi, 
kuri par tādiem atzīti, un bezvalstnieki;

57. uzskata, ka mobilitātes pasākumu pamatā jābūt nediskriminācijai un pilnīgai 
savstarpībai; atgādina — tiklīdz ir pieņemts sarunu mandāts, dalībvalstis nevar risināt 
sarunas par divpusējiem nolīgumiem;

58. šajā sakarībā pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes paziņojumu, ka princips par 
personu brīvu pārvietošanos starp ES un Apvienoto Karalisti vairs netiks piemērots; 
uzskata, ka jebkurā nolīgumā par turpmākajām attiecībām starp ES un AK būtu 
jāiekļauj vērienīgi noteikumi, lai nodrošinātu gan ES, gan AK pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesību saglabāšanu, jo īpaši attiecībā uz personu un darba ņēmēju 
pārvietošanos;  atgādina, ka brīvas pārvietošanās tiesības ir arī tieši saistītas ar trim 
pārējām brīvībām, kas ir vienotā tirgus neatņemama sastāvdaļa, un tām ir īpaša nozīme 
attiecībā uz pakalpojumiem un profesionālo kvalifikāciju;

59. uzskata, ka nolīgumā būtu jāparedz bezvīzu režīms īstermiņa apmeklējumiem, tostarp 
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īstermiņa ar darbu saistītiem ceļojumiem, pamatojoties uz pilnīgu savstarpīgumu un 
nediskrimināciju, un būtu jāparedz ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi pētniecības, 
studiju un mācību nolūkā un jauniešu apmaiņas nolūkā;

60. attiecībā uz turpmāko sadarbību patvēruma un migrācijas politikas jomā starp 
Apvienoto Karalisti un ES27 uzsver, ka tai būtu jāietver vismaz pasākumi, kas uzlabo 
drošas un likumīgas iespējas piekļūt starptautiskajai aizsardzībai, tostarp izmantojot 
ģimenes atkalapvienošanos; ņemot vērā to, ka ģimenes atkalapvienošanās joprojām ir 
svarīga patvēruma meklētājiem, kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē un kuru ģimenes 
atrodas ES teritorijā, mudina pieņemt ģimenes atkalapvienošanās plānu, kam būtu 
jāstājas spēkā pēc pārejas perioda, lai izvairītos no jebkādiem trūkumiem saistībā ar 
humanitāro ietekmi un ievērotu patvēruma meklētāju tiesības uz ģimenes dzīvi saskaņā 
ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantu;

Finanšu pakalpojumu līdzvērtība

61. atgādina, ka Apvienotās Karalistes uzņēmumi zaudēs atļauju piešķiršanas tiesības;

62. uzskata, ka piekļuve tirgum būtu jābalsta uz lēmumiem par līdzvērtību, ar nosacījumu, 
ka ES ir pārliecināta, ka Apvienotās Karalistes regulatīvais un uzraudzības režīms un 
standarti ir un turpina būt pilnībā līdzvērtīgi ES regulatīvajam un uzraudzības režīmam 
un standartiem, atspoguļojot noteikumus, par kuriem panākta vienošanās attiecībā uz 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; uzskata, ka, līdzko Apvienotajai Karalistei 
piešķir līdzvērtības statusu, ir jāievieš efektīvs mehānisms, lai laika gaitā nodrošinātu 
līdzvērtības saglabāšanu, un atgādina, ka ES jebkurā brīdī var vienpusēji atsaukt 
līdzvērtības statusu;

63. uzskata, ka jebkuram turpmākam regulējumam būtu jāaizsargā ES finanšu stabilitāte un 
jāievēro tās regulatīvais un uzraudzības režīms un standarti, kā arī to piemērošana, 
vienlaikus saglabājot ES regulatīvo un lēmumu pieņemšanas autonomiju;

Transports

64. aicina sarunu vedējus nodrošināt nepārtrauktu Apvienotās Karalistes un ES savienotību, 
pamatojoties uz savstarpīguma prasību attiecībā uz savstarpēju piekļuvi transporta 
tirgiem un ņemot vērā abu attiecīgo tirgu apmēra atšķirības;

65. šajā sakarībā atgādina, ka Eiropas Transporta ministru konferences (ECMT) 
daudzpusējā kvotu sistēma pašreizējos apstākļos nevar pilnībā apmierināt kravu 
autopārvadājumu starp ES un Apvienoto Karalisti vajadzības un ka būtu jāievieš 
atbilstīgi pasākumi, lai novērstu sabiedriskās kārtības apdraudējumus un novērstu kravu 
autopārvadājumu un autobusu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju satiksmes plūsmu 
traucējumus;

66. uzsver, ka ir jānodrošina, lai sarunās tiktu iekļauts arī vērienīgs, līdzsvarots un augsta 
līmeņa visaptverošs gaisa satiksmes nolīgums, jo īpaši attiecībā uz gaisa satiksmes 
tiesībām, gaisa satiksmes drošību un lidostu drošību, kam būtu atbilstīgi jāpievēršas; 
šajā sakarībā atgādina, ka Apvienotās Karalistes un ES gaisa satiksmes savienotība 
nākotnē nevar būt līdzvērtīga Apvienotās Karalistes de jure vai de facto dalībai 
vienotajā aviācijas tirgū;
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67. uzskata, ka parvadājumos starp Īriju un pārējām ES dalībvalstīm būtu jānodrošina ES 
iekšējā piekļuve, tostarp tranzīta tiesības ES iekšējo autopārvadājumu veikšanai starp 
Īriju un pārējām ES dalībvalstīm;

68. uzsver, ka turpmākajās Apvienotās Karalistes un ES attiecībās ir skaidri jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi visās transporta nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot 
valsts atbalstam, vides aizsardzībai, pasažieru tiesībām, komerciālajam elastīgumam un 
sociālajiem aspektiem, tostarp braukšanas un atpūtas laikam;

69. uzsver, ka ir jānodrošina finansējuma nepārtrauktība kopīgi apstiprinātiem 
infrastruktūras projektiem, jo īpaši saistībā ar Eiropas transporta tīklu (TEN-T), Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI) un Eiropas vienoto gaisa telpu (SES), kā 
arī tādām kopīgām tehnoloģiju ierosmēm kā Clean Sky I un II un Eiropas vienotās gaisa 
telpas gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) pētniecību (SESAR); par ļoti svarīgu uzskata 
arī to, lai Apvienotā Karaliste pilnībā pildītu savas finansiālās saistības un pienākumus, 
pat ja šo saistību un pienākumu pildīšanas ilgums pārsniedz tās dalības ES ilgumu;

Programmas un aģentūras

70. uzsver — Apvienotās Karalistes dalība ES aģentūru un programmu darbībā notiks 
atbilstīgi noteikumiem, kas piemērojami trešām valstīm ārpus EEZ; mudina Apvienoto 
Karalisti piedalīties ES programmās, vienlaikus ievērojot visus attiecīgos noteikumus 
un mehānismus, kā arī dalības nosacījumus;

71. uzsver, ka Apvienotās Karalistes dalībai ES programmās nevajadzētu ietvert neto 
pārvietojumus no ES budžeta par labu Apvienotajai Karalistei; turklāt uzskata, ka 
jebkādai turpmākai Apvienotās Karalistes dalībai ES programmās ir jānodrošina 
taisnīgs līdzsvars attiecībā uz tās trešās valsts iemaksām un ieguvumiem, kura piedalās 
konkrētajā ES programmā, un līdzdalībai nebūtu jāpiešķir šai trešai valstij nekādas 
lēmumu pieņemšanas pilnvaras; aicina Komisiju nodrošināt, ka programmām, kurās 
Apvienotā Karaliste piedalītos, ir pietiekami saistoši noteikumi un garantijas attiecībā 
uz Savienības finansiālo interešu aizsardzību un pareizu finanšu pārvaldību, tostarp 
attiecībā uz kontroli un revīziju, kā arī izmeklēšanu krāpšanas gadījumā, Komisijas 
dienestu, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Prokuratūras, Eiropas 
Revīzijas palātas piekļuves tiesību ievērošanu, kā arī Eiropas Parlamenta pārbaudes 
tiesību ievērošanu;

72. jo īpaši uzskata, ka Apvienotās Karalistes dalība ir svarīga tādās pārrobežu, kultūras, 
attīstības, izglītības un pētniecības programmās kā “Erasmus+”, “Radošā Eiropa”, 
“Apvārsnis”, Eiropas Pētniecības padome, programma “LIFE”, TEN-T, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments, Eiropas vienotā gaisa telpa, Interreg, kopīgas 
tehnoloģiju ierosmes, piemēram, Clean Sky I un II, SESAR, ERIC, Galileo, Copernicus, 
Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS), Zemei tuvo 
kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (SST) atbalsta sistēma un publiskā un 
privātā sektora partnerības;

73. atzinīgi vērtē programmas PEACE ieguldījumu miera un stabilitātes nodrošināšanā 
Ziemeļīrijā un aicina saglabāt Ziemeļīrijas miera procesu un pašreizējās programmas 
PEACE IV un Starptautiskā Īrijas fonda priekšrocības;

74. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES un Apvienotā Karaliste izvērtētu sadarbības 
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iespējas starp Apvienotās Karalistes iestādēm un ES aģentūrām, tostarp jo īpaši Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Vides aģentūru, 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un Eiropas Zāļu aģentūru; uzsver, ka 
Apvienotajai Karalistei nebūs lēmumu pieņemšanas pilnvaru attiecībā uz ES aģentūrām; 
šajā sakarībā mudina Komisiju noteikt šīs iespējamās sadarbības būtību, apjomu un 
robežas;

75. uzskata, ka ir jāprecizē turpmākā praktiskā sadarbība starp Apvienotās Karalistes 
iestādēm un ES aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā;

III. PARTNERĪBA DROŠĪBAS UN ĀRLIETU JOMĀ

Ārpolitika, drošības problēmas un aizsardzība

76. uzskata, ka, lai gan Apvienotā Karaliste tiks izslēgta no ES lēmumu pieņemšanas 
struktūrām, Apvienotā Karaliste ir svarīgs partneris, jo nepieciešamība pēc ārpolitikas, 
drošības un aizsardzības politikas problēmu kopīgiem risinājumiem ir būtiska ES 
tuvākajās kaimiņvalstīs un starptautiskā mērogā;

77. uzsver, ka jaunajās ES un Apvienotās Karalistes attiecībās būs nepieciešama intensīva 
sadarbība ārpolitikas un drošības politikas jomā, jo gan ES, gan Apvienotajai Karalistei 
ir daudzas kopīgas intereses un pieredze un tās atbalsta daudzas kopīgas vērtības; 
uzsver, ka abu pušu interesēs ir saglabāt vērienīgu sadarbību, kas kalpo Eiropas un tās 
iedzīvotāju drošībai un veicina globālo stabilitāti, cilvēktiesību aizsardzību un mieru 
saskaņā ar LES 21. pantā noteiktajiem mērķiem un principiem;

78. norāda, ka attiecībā uz kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) ES kopējās 
nostājas un darbības var pieņemt tikai ES dalībvalstis; tomēr norāda, ka tas neizslēdz 
apspriešanās mehānismus, kas ļautu Apvienotajai Karalistei pieskaņoties ES ārpolitikas 
nostājām un vienotajām rīcībām, jo īpaši nolūkā aizstāvēt uz noteikumiem pamatotu 
globālo kārtību, daudzpusējo sadarbību un cilvēktiesības, jo īpaši ANO, NATO, Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijas un Eiropas Padomes sistēmā; atbalsta apspriešanos 
un koordināciju par sankciju politiku, paredzot iespēju pieņemt sankcijas, kas ir 
savstarpēji pastiprinošas, ja ir saskaņoti pušu ārpolitikas mērķi; uzsver ciešas sadarbības 
KĀDP jomā pievienoto vērtību, ņemot vērā Apvienotās Karalistes būtisko lomu 
drošības jomā;

79. uzsver, ka Apvienotajai Karalistei ir jāīsteno pārejas periodā spēkā esošie vai pieņemtie 
ES ierobežojošie pasākumi, jāatbalsta ES paziņojumi un nostājas trešās valstīs un 
starptautiskās organizācijās un, izskatot katru gadījumu atsevišķi, jāpiedalās ES 
militārajās operācijās un civilajās misijās, kas izveidotas saskaņā ar kopējo drošības un 
aizsardzības politiku (KDAP), taču bez jebkādām vadošām pilnvarām jauna līdzdalības 
pamatnolīguma sakarā, vienlaikus ievērojot ES lēmumu pieņemšanas autonomiju un 
attiecīgos ES lēmumus un tiesību aktus, tostarp par iepirkumu un pārvedumiem 
aizsardzības jomā; šāda sadarbība ir atkarīga no tā, vai tiek pilnībā ievēroti 
starptautiskie tiesību akti cilvēktiesību jomā, starptautiskās humanitārās tiesības un ES 
pamattiesības;

80. atgādina, ka efektīvs starptautisks ieroču kontroles, atbruņošanās un ieroču 
neizplatīšanas režīms ir pasaules un Eiropas drošības stūrakmens; aicina ES un 
Apvienoto Karalisti uzsākt saskaņotu un uzticamu stratēģiju daudzpusējām sarunām 
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pasaules līmenī un sekmēt reģionālus saspīlējuma mazināšanas un uzticības 
veicināšanas pasākumus; aicina Apvienoto Karalisti apņemties saglabāt Kopējā 
nostājā 944/2008/KĀDP paredzētās saistības;

81. uzsver, ka šāda sadarbība būtu savstarpēji stiprinoša, jo tā ļautu saglabāt Apvienotās 
Karalistes speciālās zināšanas un spējas KDAP misijās un operācijās; stingri mudina 
Apvienoto Karalisti sniegt ieguldījumu KDAP civilajās un militārajās misijās un 
operācijās; uzsver, ka Apvienotā Karaliste kā trešā valsts saskaņā ar politisko 
deklarāciju, kurā izklāstīts satvars turpmākajām attiecībām starp ES un Apvienoto 
Karalisti, nevarēs piedalīties ES misiju un operāciju plānošanā vai vadībā un ka tās 
līdzdalības iespējām un apmēram ES misiju un operāciju plānošanā vai vadībā/dalībā, 
kā arī informācijas apmaiņā un mijiedarbībā ar ES jābūt samērīgam ar Apvienotās 
Karalistes ieguldījumu katrā misijā vai operācijā;

82. sagaida, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāturpina pilnībā ievērot saistības, ko tā 
uzņēmusies E3+3 formātā attiecībā uz Kopīgo visaptverošo rīcības plānu ar Irānu, kurš 
nostiprināts ANO Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 2231 kā starptautiskā ieroču 
neizplatīšanas režīma pīlārs un pamats saspīlējuma mazināšanai Tuvo Austrumu un 
Persijas līča reģionos;

83. uzsver, ka sadarbībai drošības un aizsardzības politikas jomā vajadzētu būt 
neatņemamai daļai visaptverošajā partnerattiecību nolīgumā, kas paredzēts turpmāko 
attiecību reglamentēšanai; uzsver, ka šāds nolīgums neskartu ES lēmumu pieņemšanas 
autonomiju vai Apvienotās Karalistes suverenitāti;

84. uzskata, ka Apvienotās Karalistes un ES kopējās interesēs ir sadarboties aizsardzības 
spēju attīstīšanā, tostarp Eiropas Aizsardzības aģentūras darbā, un sadarbībā 
hibrīddraudu apkarošanā, tādējādi stiprinot Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un 
rūpniecisko bāzi un veicinot Eiropas un sabiedroto bruņoto spēku patiesu sadarbspēju 
un kopēju efektivitāti;

85. norāda, ka jebkāda sadarbība minētajās jomās, kas ietver dalīšanos ar ES klasificētu 
informāciju, tostarp par izlūkošanu, ir atkarīga no tā, vai ir noslēgts drošības 
informācijas nolīgums par ES klasificētas informācijas aizsardzību; uzsver, ka ir 
jāveicina informācijas un izlūkdatu apmaiņa un jāievēro savstarpīguma princips; 
norāda, ka tam ir vajadzīgs īpašs nolīgums par klasificētu informāciju un turpmāka 
izlūkošanas datu autonomas novērtēšanas izstrāde; mudina veikt sakaru un atašeju 
apmaiņu, lai nodrošinātu netraucētu informācijas apmaiņu;

86. atzīmē, ka kopš pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) uzsākšanas Apvienotā 
Karaliste nav piedalījusies nevienā no atlasītajiem projektiem; norāda, ka tās dalība, 
kuras galvenais mērķis ir partneru sadarbspēja, izņēmuma kārtā pēc Eiropas Savienības 
Padomes uzaicinājuma būtu jāapsver PESCO formātā;

87. atgādina, ka Apvienotā Karaliste joprojām ir viena no galvenajām NATO dalībvalstīm 
un spēs turpināt ļoti vērtīgās partnerības, ko tā ir izveidojusi gan divpusēji ar citām 
Eiropas NATO dalībvalstīm, gan ES un NATO sadarbības satvarā;

88. norāda, ka Apvienotā Karaliste varētu piedalīties ES aizsardzības un ārējās drošības 
atbalsta programmās (piemēram, Eiropas Aizsardzības fondā, Galileo un kiberdrošības 
programmās), pamatojoties uz citiem līdzīgiem trešo valstu pasākumiem, kuru sakarā 
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notiek attiecīgas sarunas par katru instrumentu, un uz pienācīgu līdzsvaru starp 
pienākumiem un tiesībām; uzsver, ka Apvienotajai Karalistei ir iespēja dot savu 
ieguldījumu ES ārējās finansēšanas instrumentos, lai sasniegtu kopējus mērķus;

89. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai ir stratēģiski svarīga, un uzskata, ka vērienīga 
kosmosa politika var efektīvi veicināt ES ārējās darbības, kurām vajadzīgas Apvienotās 
Karalistes un citu valstu augsta līmeņa tehnoloģiskās zināšanas un atbalsts, un uzsver, 
ka ir jāturpina attīstīt tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju 
un var tikt izmantotas gan civilām, gan militārām vajadzībām;

Drošība, tiesībaizsardzība un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās

90. uzskata, ka, ņemot vērā ģeogrāfisko tuvumu un kopīgos apdraudējumus, ar kuriem 
saskaras ES un Apvienotā Karaliste, ir ļoti svarīgi, lai ES un Apvienotā Karaliste 
censtos saglabāt efektīvus sadarbības mehānismus tiesībaizsardzības jomā, kas ir 
efektīvi un abpusēji izdevīgi iedzīvotāju drošībai, ņemot vērā to, ka Apvienotā Karaliste 
ir trešā valsts, kas neietilpst Šengenas zonā, un tādēļ tai nevar būt tādas pašas tiesības un 
iespējas kā dalībvalstij;

91. uzsver, ka Apvienotajai Karalistei nevar būt tieša piekļuve ES informācijas sistēmu 
datiem un tā nevar līdzdarboties ES aģentūru pārvaldības struktūrās brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpā, savukārt jebkādai informācijas, tostarp personas datu, apmaiņai ar 
Apvienoto Karalisti būtu jāpiemēro stingri aizsardzības, revīzijas un pārraudzības 
nosacījumi, tostarp personas datu aizsardzības līmenis, kas līdzvērtīgs tam, kāds 
paredzēts ES tiesību aktos;

92. uzskata, ka Apvienotajai Karalistei kā trešai valstij nevar būt piekļuves Šengenas 
Informācijas sistēmai (SIS); aicina Apvienoto Karalisti nekavējoties novērst nopietnos 
trūkumus, kas konstatēti attiecībā uz SIS izmantošanu, un aicina Padomi un Komisiju 
ļoti cieši uzraudzīt šo procesu, lai nodrošinātu, ka visi trūkumi bez turpmākas kavēšanās 
tiek pareizi novērsti; uzskata, ka turpmākā sadarbība starp ES un Apvienoto Karalisti 
tiesībaizsardzības jomā būtu jāapspriež tikai tad, kad trūkumi ir novērsti; prasa, lai 
Parlaments tiktu nekavējoties informēts par visām norisēm šajā jomā;

93. visiem savstarpējiem pasākumiem savlaicīgai, efektīvai un lietderīgai pasažieru datu 
reģistra (PDR) datu apmaiņai un šādu datu apstrādes rezultātu glabāšanai attiecīgajās 
valstu PDR apstrādes sistēmās un DNS, pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu 
reģistrācijas datu apstrādei (Prīmes sistēma), kā arī operatīvajai sadarbībai ar Eiropola 
un Eurojust starpniecību ir jābalstās uz stingriem aizsardzības pasākumiem un 
nosacījumiem un pilnībā jāatbilst EST atzinumam Nr. 1/15, kurā noteikts, ka ES un 
Kanādas PDR nolīgums ir pretrunā Pamattiesību hartai;

94. pauž cerību, ka Apvienotā Karaliste varēs turpināt iedibināto sadarbību un informācijas 
apmaiņu ar valstu iestādēm kiberdrošības jomā;

95. uzskata, ka spriedumu civillietās un komerclietās izpilde un atzīšana ir jānodrošina bez 
liekām formalitātēm;

96. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir būtiska attīstības sadarbības un humānās palīdzības 
sniedzēja un ka cieša sadarbība minētajā jomā būtu abpusēji izdevīga; turklāt ierosina, 
ka Apvienoto Karalisti varētu aicināt sniegt ieguldījumu ES instrumentos un 
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mehānismos, vienlaikus ievērojot ES autonomiju; uzskata, ka paredzētajai partnerībai 
būtu arī jāveicina ilgtspējīga attīstība un nabadzības izskaušana, kā arī jāturpina atbalstīt 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu un Eiropas Konsensa par attīstību īstenošana;

IV. JAUNĀ NOLĪGUMA PĀRVALDĪBA

97. norāda, ka jebkādam ES un Apvienotās Karalistes nākotnes nolīgumam, kurā 
Apvienotajai Karalistei ir trešās valsts statuss, būtu jāietver visaptverošas, saskaņotas un 
stabilas pārvaldības sistēmas izveide, kas ietver kopīgu un pastāvīgu nolīguma 
uzraudzību/pārvaldību un strīdu izšķiršanas un izpildes mehānismus attiecībā uz 
nolīguma noteikumu interpretāciju un piemērošanu; uzskata, ka šāds horizontāls 
pārvaldības mehānisms būtu jāpiemēro visām turpmākajām attiecībām ar Apvienoto 
Karalisti; šajā sakarībā atgādina par 2020. gada 15. janvāra rezolūciju un uzskata, ka 
izstāšanās līguma pilnīga īstenošana ir svarīgākā prioritāte; šajā sakarībā uzsver, ka 
Eiropas Parlaments turpinās cieši uzraudzīt visu noteikumu īstenošanu; norāda, ka 
konfliktu risināšanas mehānismam jābūt stabilam un ka šādam mehānismam 
jānodrošina efektīvi, ātri īstenojami un atturoši tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

98. uzstāj, ka šajā pārvaldības sistēmā ir absolūti nepieciešams pilnībā saglabāt ES lēmumu 
pieņemšanas un tiesiskās kārtības autonomiju, tostarp EST kā vienīgās ES tiesību 
interpretētājas lomu;

99. uzsver, ka pārvaldības pasākumu struktūrai būtu jāatbilst turpmāko attiecību veidam, 
tvērumam un dziļumam un tajos jāņem vērā savstarpējās savienotības, sadarbības un 
tuvuma līmenis, vienlaikus nodrošinot visu jaunā nolīguma noteikumu efektīvu un 
lietderīgu piemērošanu;

100. atbalsta domu par tādas pārvaldības struktūras izveidi, kura būtu atbildīga par nolīguma 
īstenošanas uzraudzību, interpretācijas atšķirību novēršanu un tādu apstiprināto 
korektīvo pasākumu īstenošanu kā atturoši nozares korektīvie pasākumi un aizsardzības 
pasākumi, kā arī par ES regulatīvās autonomijas, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes likumdošanas prerogatīvu, pilnīgu nodrošināšanu; uzsver, ka uz ES 
pārstāvjiem šajā pārvaldības struktūrā būtu jāattiecina pienācīgi pārskatatbildības 
mehānismi, iesaistot Eiropas Parlamentu; atgādina par Komisijas priekšsēdētāja 
apņemšanos līdz Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa plenārsēdei nodrošināt, ka 
ikreiz, kad šajā pārvaldības struktūrā būs jāpieņem lēmums, Komisija cieši iesaistīs 
Eiropas Parlamentu un maksimāli ņems vērā Parlamenta viedokli un ka nekādu lēmumu 
saistībā ar Brexit nevarēs pieņemt, ja netiks pilnībā ņemta vērā Eiropas Parlamenta 
nostāja;

101. turklāt uzstāj, ka nolīgumā būtu jāparedz ES un Apvienotajai Karalistei kopīgas  
parlamentāras struktūras izveide, kuras uzdevums būtu uzraudzīt gaidāmā nolīguma 
īstenošanu;

102. uzskata, ka attiecībā uz noteikumiem, kas balstīti uz ES tiesību jēdzieniem, pārvaldības 
kārtībai jāparedz vēršanās Eiropas Savienības Tiesā; atkārtoti norāda, ka attiecībā uz to 
nolīguma noteikumu piemērošanu un interpretāciju, kuri nav saistīti ar ES tiesībām, 
alternatīvu strīdu izšķiršanas mehānismu var paredzēt tikai tad, ja tas garantē Eiropas 
Savienības Tiesai līdzvērtīgu neatkarību un objektivitāti;

°



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

LV

° °

103. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem un Apvienotās Karalistes valdībai un parlamentam.


