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AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával 
való új partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre(EUMSZ), különösen annak 218. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával egy új 
partnerségi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való 
felhatalmazásról szóló, 2020. február 25-i (EU, EURATOM) 2020/266 tanácsi 
határozatra1 és az ahhoz csatolt függelékben foglalt, a Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásra vonatkozó, 
nyilvánosságra hozott irányelvekre,

– tekintettel az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó 
szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról szóló, 2017. április 5-i 
állásfoglalására2, az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról 
szóló, 2017. október 3-i állásfoglalására3, az Egyesült Királysággal folytatott 
tárgyalások jelenlegi állásáról szóló, 2017. december 13-i állásfoglalására4, az EU és az 
Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretéről szóló, 2018. március 14-i 
állásfoglalására5, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének aktuális 
állásáról szóló, 2019. szeptember 18-i állásfoglalására6, a kilépésről rendelkező 
megállapodásban foglalt, a polgárok jogaira vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról és 
nyomon követéséről szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására7, valamint a Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló 
tárgyalásokra javasolt megbízatásról szóló, 2020. február 12-i állásfoglalására8,

– tekintettel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai 
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről szóló, 2020. január 29-i 
jogalkotási állásfoglalására9,

1 HL L 58., 2020.2.27., 53. o.
2 HL C 298., 2018.8.23., 24. o.
3 HL C 346., 2018.9.27., 2. o.
4 HL C 369., 2018.10.11., 32. o.
5 HL C 162., 2019.5.10., 40. o.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0016.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0006.
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0033.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0018.
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– tekintettel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai 
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 
megállapodásra10 (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás), valamint a 
megállapodást kísérő, az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kapcsolatok keretének meghatározásáról szóló politikai nyilatkozatra11 (a továbbiakban: 
a politikai nyilatkozat),

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési 
Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a 
Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság 
véleményére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (4) bekezdésére és 54. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által az eljárási 
szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére 
(A9-0000/2020),

A. mivel a Tanács által február 25-én elfogadott uniós megbízatás létrehozza egy átfogó új 
partnerség alapjait, amely koherens struktúrát és átfogó irányítási keretet alkot;

B. mivel az uniós megbízatás az Európai Tanács 2018. március 23-i iránymutatásain és az 
Egyesült Királysággal 2019. október 17-én elfogadott politikai nyilatkozaton alapul;

C. mivel a jövőbeli partnerségről szóló tárgyalásoknak a kilépésről rendelkező 
megállapodás és annak három jegyzőkönyve hatékony végrehajtásán kell alapulniuk; 

D. mivel az EU átfogó új partnerséget kíván kialakítani az Egyesült Királysággal, amely 
kiterjed a politikai nyilatkozatban körvonalazott közös érdekű területekre: kereskedelmi 
és gazdasági együttműködés, bűnüldözési együttműködés és büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés, külpolitika, biztonság és védelem, valamint egyéb 
területeken folytatott együttműködés;

E. mivel a jövőbeli megállapodást egy átfogó irányítási keretbe kell beágyazni, és mivel az 
Európai Unió Bíróságának kell lennie az uniós jog értelmezéséért felelős egyedüli 
szervnek;

F. mivel az Egyesült Királyság harmadik országként nem rendelkezhet ugyanazokkal a 

10 HL L 29., 2020.1.31., 7. o.
11 HL C 34., 2020.1.31., 1. o.
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jogokkal és nem élvezheti ugyanazokat az előnyöket, mint egy tagállam, és ezért 2021 
januárjától mind az EU, mind pedig az Egyesült Királyság helyzete jelentősen meg fog 
változni; 

G. mivel az EU és az Egyesült Királyság a politikai nyilatkozatban megállapodott abban, 
hogy 2020 júniusában magas szintű ülést hívnak össze, ahol felmérik az elért 
eredményeket, hogy megállapodjanak a jövőbeli partnerségről folyó tárgyalások 
előmozdítására szolgáló intézkedésekről;

H. mivel az EU-nak és a tagállamainak fenn kell tartaniuk egységüket a tárgyalások során, 
hogy a lehető legjobban megvédjék polgáraik érdekeit; 

I. mivel az EU és az Egyesült Királyság a politikai nyilatkozatban megállapodtak abban, 
hogy a jövőbeli kapcsolatnak olyan közös értékeken kell alapulnia, mint amilyen az 
emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása és védelmezése, a 
demokratikus elvek, a jogállamiság és a nonproliferáció támogatása, és hogy ezek az 
értékek a politikai nyilatkozat keretében folytatott együttműködés alapvető előfeltételei; 
mivel a jövőbeli kapcsolatnak magában kell foglalnia az Egyesült Királyság folyamatos 
elkötelezettségét amellett, hogy tiszteletben tartja az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
(EJEB) keretelveit;

Általános elvek

1. üdvözli, hogy nagyfokú konvergencia figyelhető meg a 2020. február 12-i 
állásfoglalásban megfigyelhető tárgyalási célkitűzések és a Tanács által 2020. február 
25-én elfogadott tárgyalási irányelvek között; hangsúlyozza, hogy a Bizottság a 
Parlament teljes körű támogatását élvezi abban, hogy az elfogadott irányelvekkel 
összhangban tárgyaljon az Egyesült Királysággal, mivel mindhárom intézmény 
nagyjából osztozik azokban a célkitűzésekben, amelyeket ezeknek a tárgyalásoknak el 
kell érniük;

2. üdvözli az Egyesült Királysággal való új partnerségről szóló megállapodás 2020. 
március 18-án közzétett uniós szövegtervezetét; 

3. megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság különböző szövegtervezeteket nyújtott be az 
EU-nak, amelyek – az uniós szöveggel ellentétben – nem nyilvánosak, és tartalmaznak 
többek között egy kereskedelmi megállapodást annak mellékleteivel együtt, valamint 
egy légiközlekedési megállapodást, egy légiközlekedés-biztonsági megállapodást és 
egy, az Euratom keretében a polgári atomenergia terén folytatott együttműködésről 
szóló megállapodást;

4. emlékeztet arra, hogy az EU és az Egyesült Királyság között az EUMSZ 217. cikke 
alapján létrejött minden társulási megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás) 
szigorú összhangban kell lennie a következő elvekkel:

i. harmadik ország nem rendelkezhet ugyanazokkal a jogokkal és előnyökkel, mint 
az Európai Unió tagállama vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagja;

ii. az egységes piac és a vámunió teljes integritásának és megfelelő működésének 
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védelme, a négy szabadság oszthatatlansága; különösen a gazdasági pillérben 
folytatott együttműködés fokának arányosnak kell lennie az emberek szabad 
mozgásával;

iii. az EU döntéshozatali autonómiájának megőrzése;

iv. az uniós jogrend és ezzel összefüggésben az Európai Unió Bírósága (EUB) 
szerepének védelme;

v. a demokratikus alapelvek, emberi jogok és alapvető szabadságok további 
tiszteletben tartása, amelyeket különösen az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, az emberi jogok európai egyezménye és annak jegyzőkönyvei, az 
Európai Szociális Charta, a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma, 
valamint az ENSZ és az Európa Tanács egyéb nemzetközi emberi jogi szerződései 
határoznak meg, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása;

vi. egyenlő versenyfeltételek, amelyek azonos normákat biztosítanak a szociális, 
munkaügyi, környezetvédelmi, verseny- és állami támogatásra vonatkozó 
politikákban, többek között a verseny és az állami támogatások ellenőrzésére 
vonatkozó megbízható és átfogó keretrendszeren keresztül;

vii. az elővigyázatosság elve, azon elv, hogy a környezeti kárt elsőként a forrásnál kell 
helyreállítani, valamint a „szennyező fizet” elv;

viii. a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fennálló uniós 
megállapodások fenntartása, beleértve az EGT-megállapodást, valamint e 
kapcsolatok átfogó egyensúlyának megtartása;

ix. az Unió pénzügyi stabilitásának garantálása és az uniós szabályozási és felügyeleti 
rendszernek és standardoknak való megfelelés, valamint azok alkalmazásának 
biztosítása;

x. a jogok és kötelezettségek közötti megfelelő egyensúly, beleértve adott esetben az 
arányos pénzügyi hozzájárulást;

5. hangsúlyozza, hogy az EU szemszögéből a tárgyalások célja egy átfogó új partnerség 
kialakítása az Egyesült Királysággal, amely kiterjed a politikai nyilatkozatban 
körvonalazott területekre: kereskedelmi és gazdasági együttműködés, bűnüldözési 
együttműködés és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, külpolitika, 
biztonság és védelem, valamint egyéb területeken folytatott együttműködés;

6. hangsúlyozza, hogy az átmeneti időszak végén, 2020. december 31-én a tárgyalások 
kimenetelétől függetlenül készen kell állni az Egyesült Királyság belső piacból és 
vámunióból való kilépésére; hangsúlyozza, hogy ha nem érnek el megállapodást, a 
következmények még jelentősebbek lesznek; e tekintetben üdvözli a Bizottság 
ágazatspecifikus „készenléti értesítéseit”, amelyek biztosítani kívánják, hogy az uniós 
ipar készen álljon arra az elkerülhetetlen sokkhatásra, amelyet az Egyesült Királyság 
egységes piacról való kilépése fog okozni;

A kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtása
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7. emlékeztet arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás az Egyesült Királyság 
kilépésére vonatkozó szabályok végrehajtásának eszköze, és az EU–Egyesült Királyság 
Vegyes Bizottság egyetlen célja e megállapodás alkalmazásának felügyelete; 
hangsúlyozza a kilépésről rendelkező megállapodás hatékony végrehajtásának 
fontosságát, mivel ez az Egyesült Királyság tárgyalási folyamattal kapcsolatos 
jóhiszeműségének fokmérője, és emlékeztet arra, hogy a tárgyalások kimenetele 
összefügg ezzel;

8. ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Királyság nyújtson komoly garanciákat arra, hogy 
az átmeneti időszak vége előtt ténylegesen és teljes egészében végrehajtja a kilépésről 
rendelkező megállapodást; hangsúlyozza, hogy a megállapodás végrehajtásának 
nyomon követése szerves részét kell, hogy képezze a jövőbeli kapcsolatokra irányuló 
munkának;

9. emlékeztet arra, hogy az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv alapján az 
átmeneti időszak végét követően az Egyesült Királyság – bár harmadik ország – 
feladata lesz végrehajtani az Uniós Vámkódex egyes részeit, ami korábban nem létező 
struktúrák létrehozását teszi szükségessé még az átmeneti időszak lejárta előtt, ehhez 
pedig alaposan át kell gondolni a megfelelő végrehajtás és érvényesítés kérdését; 
felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen hatékony ellenőrzéseket; megjegyzi, hogy az 
5. cikkben használt „fennáll annak a kockázata, hogy az árut a későbbiekben [...] az 
Unióba szállítják” fordulat nem egyértelmű, és a vegyes bizottság későbbi határozataitól 
függ, amelyekre nem vonatkozik az Európai Parlament formális felügyelete; kéri, hogy 
folyamatosan és teljes körűen tájékoztassák e cikk alkalmazásáról és a vegyes bizottság 
ezzel kapcsolatos határozati javaslatairól;

10. emlékeztet arra, hogy 2020. december 31-ig az Egyesült Királyság köteles hozzájárulni 
az Európai Védelmi Ügynökség, az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete és 
az Európai Unió Műholdközpontja finanszírozásához, valamint a közös biztonság- és 
védelempolitika (KBVP) műveleteinek költségeihez;

11. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság köteles végrehajtani minden korábban 
meglévő, illetve az átmeneti időszak alatt elfogadott korlátozó intézkedést és szankciót, 
támogatnia kell az EU nyilatkozatait és álláspontjait a harmadik országokban és a 
nemzetközi szervezetekben, és eseti alapon részt kell vennie az EU által a KBVP 
keretében létrehozott katonai műveletekben és polgári missziókban, azonban nem kap 
vezető minőséget az új részvételi keretmegállapodásban, ugyanakkor pedig tiszteletben 
kell tartania az EU döntéshozatali autonómiáját és az idevágó uniós döntéseket és 
jogszabályokat, beleértve a védelmi beszerzéssel és transzferekkel kapcsolatos 
döntéseket és jogszabályokat is; megerősíti, hogy az ilyen együttműködés feltétele a 
nemzetközi emberi jogi normák és a nemzetközi humanitárius jog, valamint az uniós 
alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása;

Gazdasági partnerség

Kereskedelem

12. tudomásul veszi az Egyesült Királyság döntését, hogy az EU-hoz fűződő jövőbeli 
gazdasági és kereskedelmi partnerségét egy „átfogó szabadkereskedelmi megállapodás” 
alapján alakítja ki az Egyesült Királyság tárgyalási megközelítésében meghatározottak 
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szerint; hangsúlyozza, hogy bár az Európai Parlament támogatja az EU-t abban, hogy 
konstruktívan tárgyaljon egy kiegyensúlyozott, ambiciózus és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásról az Egyesült Királysággal, egy szabadkereskedelmi 
megállapodás természetéből fakadóan sohasem lesz egyenértékű a „súrlódásmentes” 
kereskedelemmel; osztja a Bizottság tárgyalási álláspontját, miszerint az, hogy az EU 
milyen hatókörű és mennyire ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodást fogadna 
el, attól függ, hogy az Egyesült Királyság – tekintettel a piacok földrajzi közelségére és 
integrációjára – beleegyezik-e az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó 
rendelkezésekbe, valamint egy halászati megállapodás megkötésébe;

13. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás valóban 
előmozdítsa az EU érdekeit, a tárgyalások során a következő célkitűzések elérésére kell 
törekedni:

i. kölcsönös szabályok az áruk és szolgáltatások kölcsönösen előnyös piacra 
jutásáról, a közbeszerzésről, a szakmai képesítések elismeréséről és adott esetben 
a közvetlen külföldi befektetésekről, amelyekről a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) szabályaival teljes összhangban kell tárgyalni;

ii. kötelezettségvállalás minkét fél részéről arra, hogy a hatékony multilateralizmus 
megvalósítása érdekében továbbra is együttműködnek a nemzetközi fórumokon 
a szigorú szabályokon alapuló szabad és tisztességes kereskedelem érdekében;

iii. a lehető legszélesebb körű árukereskedelemre irányuló törekvés mellett a 
Bizottságnak a legérzékenyebb ágazatok tekintetében értékelnie kell kvóták és 
vámtarifák bevezetésének lehetőségét, valamint az uniós egységes piac 
integritásának védelmét szolgáló védzáradékok szükségességét; megismétli 
továbbá, hogy például az élelmiszerek és a mezőgazdasági termékek tekintetében 
az egységes piachoz való hozzáférés feltétele az összes uniós jogszabály és 
előírás szigorú betartása, különösen az élelmiszer-biztonság, a géntechnológiával 
módosított szervezetek (GMO-k), a növényvédő szerek, a földrajzi jelzések, az 
állatjólét, a címkézés és nyomonkövethetőség, az állat- és növény-egészségügyi 
előírások, valamint az emberek, állatok és növények egészsége terén;

iv. a származási szabályoknak a legújabb uniós szabadkereskedelmi 
megállapodásokat kell tükrözniük, és az uniós termelők érdekein kell alapulniuk; 
a megállapodásnak meg kell óvnia az EU és a harmadik országok között 
meglévő kereskedelmi kapcsolatok keretét, és el kell kerülnie a potyázást azáltal, 
hogy biztosítja a harmonizált vám- és kvótarendszer, valamint a termékek 
harmadik országokkal szembeni származási szabályainak egységességét;

v. a dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedésekkel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások adott esetben meghaladhatják a WTO e területre 
vonatkozó szabályait;

vi. a szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokra van szükség annak 
érdekében, hogy a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációja – a 
közelmúltbeli uniós szabadkereskedelmi megállapodásokra építve – jóval 
meghaladja a felek WTO-kötelezettségvállalásait, ugyanakkor az EUMSZ-szel 
és különösen az általános érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvvel 
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összhangban megőrizve az uniós közszolgáltatások magas színvonalát; az 
audiovizuális szolgáltatásokat ki kell zárni a liberalizációval kapcsolatos 
rendelkezések hatálya alól; ismételten hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások piacra jutása korlátozott, és e 
szolgáltatásokra mindig kizárások, fenntartások és kivételek vonatkoznak; a 
megállapodásnak ki kell terjednie a szolgáltatások nyújtásának valamennyi 
módjára, többek között a természetes személyek határokon átnyúló mozgására 
vonatkozó kötelezettségekre (4. mód), valamint az uniós szabályokhoz, a 
munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód tiszteletben tartásához és a 
szakmai képesítések elismeréséhez kapcsolódó rendelkezésekre; a szabályoknak 
a fogadó állam szabályai szerinti piacra jutásra és nemzeti elbánásra vonatkozó 
rendelkezéseket kell tartalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az uniós 
szolgáltatók megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek, többek között 
a letelepedés és a szabályozási koordinációs platformok tekintetében is; az új 
szabályoknak lehetővé kell tenniük a természetes személyek szolgáltatásnyújtás 
céljából történő, üzleti célú ideiglenes beutazását és tartózkodását;

vii. a WTO kormányzati közbeszerzésről szóló megállapodásában (GPA) foglalt 
kötelezettségvállalásokon túl is lehetőséget kell biztosítani a közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáférésre, minden kormányzati szinten garantálva az uniós 
vállalatok piacra jutását a stratégiai ágazatokban, valamint az uniós 
közbeszerzési piacokkal egyenlő mértékű nyitottságot; e tekintetben sajnálja, 
hogy az Egyesült Királyság kiinduló tárgyalási álláspontja nem terjed ki a 
közbeszerzésre;

viii. határozott és végrehajtható intézkedések a szellemitulajdon-jogok, például a 
szerzői jogok és szomszédos jogok, védjegyek és ipari formatervezési minták, 
földrajzi jelzések, szabadalmak és üzleti titkok elismeréséről és magas szintű 
védelméről a jelenlegi és jövőbeli uniós jogi keret alapján, ugyanolyan szintű 
védelmet biztosítva, mint amilyet a kilépésről rendelkező megállapodás előír; 

ix. olyan átfogó fejezet, amely a mikrovállalkozások, valamint a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) érdekeivel foglalkozik a piacra jutás 
megkönnyítésével kapcsolatos kérdésekkel, ezen belül többek között a műszaki 
szabványok összeegyeztethetőségével és az egyszerűsített vámeljárásokkal 
összefüggésben, konkrét üzleti lehetőségek megőrzése és megteremtése, 
valamint e vállalkozások nemzetközivé válásának elősegítése céljából; 
megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság tárgyalási megközelítése nem tartalmaz 
ezekkel a célkitűzésekkel kapcsolatos konkrét rendelkezéseket;

x. ahhoz, hogy a kereskedelmi megállapodás átfogó legyen, olyan rendelkezéseket 
kell tartalmaznia, amelyek biztosítják az Egyesült Királyság és az EU 
szabályozásának folyamatos összehangolását a jövőben; a kereskedelem 
megkönnyítése érdekében meg kell tárgyalni a szabályozási koherenciára és a 
nem vámjellegű akadályokra vonatkozó átfogó szabályokat, szem előtt tartva a 
szabályozási együttműködés önkéntes jellegét és a közérdekből történő 
szabályozáshoz való jogot, megőrizve ugyanakkor a szabályozási autonómiát és 
a parlamenti jogokat, emlékeztetve arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokba 
foglalt, szabályozási együttműködésre vonatkozó rendelkezések nem képesek 
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teljes mértékben ugyanazt a zavartalan kereskedelmet garantálni, mint amit az 
egységes piaci tagság biztosít; az uniós vállalkozások egyenlő versenyfeltételei 
és az uniós fogyasztók megfelelő védelmének biztosítása érdekében a 
termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a szigorú termékszabványok 
szabályozási harmonizációjának a szabadkereskedelmi megállapodás alapvető és 
pótolhatatlan részét kell képeznie; 

xi. a pénzügyi stabilitás megőrzése és az uniós szabályozási rendszer és standardok 
teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása, valamint azok alkalmazása 
érdekében a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó prudenciális 
kivételek és korlátozások az EU kereskedelmi megállapodásainak szokásos 
velejárói, amelyeket bele kell foglalni ebbe a megállapodásba;

xii. ambiciózus rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a digitális kereskedelem 
fejlődését, kezelik az elektronikus úton folytatott kereskedelem indokolatlan 
akadályait, és nyitott, biztonságos és megbízható online környezetet biztosítanak 
a vállalkozások és a fogyasztók számára, valamint szabályozzák a határokon 
átnyúló adatáramlást, beleértve az olyan elveket, mint a tisztességes verseny és a 
határokon átnyúló adattovábbításra vonatkozó ambiciózus szabályok, teljes 
mértékben tiszteletben tartva és nem sértve az EU adatvédelemre és a magánélet 
védelmére vonatkozó jelenlegi és jövőbeli szabályait;

xiii. mivel a szabadkereskedelmi megállapodás eredményeként vámellenőrzést és 
vámhatósági ellenőrzést kell végezni, amint az áru belép az egységes piacra, ami 
érinti a globális szállítói láncokat és gyártási folyamatokat, mind személyzeti 
szinten, mind pedig a technikai felszerelések terén meg kell erősíteni a 
vámhatóságokat, hogy meg tudjanak birkózni a többletfeladatokkal; a 
szabadkereskedelmi megállapodás működési eljárásainak arra kell irányulniuk, 
hogy megőrizzék az uniós egységes árupiac szabályait és a vámunió integritását, 
többek között azáltal, hogy megfelelő időben hatékony munkamegállapodásokat 
hoznak létre az EU és az Egyesült Királyság között ezen a területen; rendkívül 
fontos annak biztosítása, hogy az áruk megfeleljenek az egységes piaci 
szabályoknak; 

Egyenlő versenyfeltételek

14. sajnálja, hogy az Egyesült Királyság Unióval szembeni tárgyalási álláspontja eddig nem 
kezdeményezett részletes tárgyalásokat az egyenlő versenyfeltételekről; rámutat arra, 
hogy ez az álláspont nem tükrözi a mindkét fél által aláírt politikai nyilatkozat 
77. bekezdését; 

15. megismétli, hogy az Egyesült Királyság földrajzi közelsége és az EU-val szembeni 
kölcsönös függősége miatt az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó megállapodás 
hatóköre és mélysége alapvető fontossággal bír az EU és az Egyesült Királyság közötti 
kapcsolat általános jövőjének meghatározásában; ezért úgy véli, hogy biztosítani kell az 
egyenlő versenyfeltételeket, és védeni kell az uniós szabályokat, hogy a dinamikus 
összehangolást szem előtt tartva elkerüljék a negatív versenyt; hangsúlyozza, hogy 
gondoskodni kell arról, hogy az Egyesült Királyság ne jusson tisztességtelen 
versenyelőnyhöz a védelem szintjének veszélyeztetésével, valamint meg kell 
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akadályozni a piaci szereplők általi szabályozási arbitrázst; 

16. emlékeztet azon elkötelezettségére, hogy megakadályoz mindenfajta „dömpinget” az 
EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolat keretében; a tárgyalások 
legfontosabb eredményének azt tekinti, hogy az alábbiakkal kapcsolatos szilárd 
kötelezettségvállalásokon és végrehajtható rendelkezéseken keresztül garantálják az 
egyenlő versenyfeltételeket: 

i. verseny és állami támogatások, aminek meg kell akadályoznia a kereskedelem és 
a verseny indokolatlan torzulását, és rendelkezéseket kell tartalmaznia az állami 
tulajdonú vállalatokról;

ii. a kapcsolódó adóügyek, beleértve az adócsalás, az adókikerülés és a pénzmosás 
elleni küzdelmet;

iii. az EU szociális modelljének részét képező szociális és munkaügyi normák teljes 
körű tiszteletben tartása (beleértve a szociális dömpinggel szembeni egyenlő 
szintű védelmet és garanciákat), legalább a meglévő közös szabályok által előírt 
jelenlegi magas szinten; 

iv. a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos előírások, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak előmozdítása;

v. magas szintű fogyasztóvédelem;

vi. fenntartható fejlődés;

17. rámutat arra, hogy ezeknek a rendelkezéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előírások 
nem enyhülnek, ugyanakkor felhatalmazzák mindkét felet arra, hogy magasabb szintű 
normák meghatározása vagy további területek bevonása céljából módosítsanak a 
kötelezettségvállalásokon; hangsúlyozza továbbá, hogy biztosítani kell, hogy a 
kötelezettségvállalások és rendelkezések autonóm ideiglenes intézkedések, megbízható 
vitarendezési mechanizmus és korrekciós intézkedések útján végrehajthatóak legyenek; 

18. határozottan úgy véli, hogy az Egyesült Királyságnak be kell tartania az adózásra és a 
pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok uniós vívmányokon belül 
folyamatosan fejlődő normáit, ezen belül az adózási átláthatóságot, az adóügyekkel 
kapcsolatos információcserét és az adókikerülés elleni intézkedéseket, és foglalkoznia 
kell tengerentúli területeinek, támaszponti felségterületeinek és koronafüggőségeinek 
helyzetével, valamint a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó uniós kritériumoknak 
és az átláthatósági követelményeknek való meg nem felelésükkel;

19. ismételten hangsúlyozza a magas szintű normák és az egyenlő versenyfeltételek 
fenntartásának szükségességét a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök, az 
élelmiszer-biztonság és -címkézés, valamint az állat-, növény- és környezetvédelmi 
politika és szabványok területén;

Konkrét ágazati kérdések és tematikus együttműködés 

[A bizottságok észrevételei]
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Biztonság és külügy

20. sajnálja, hogy az Egyesült Királyság február 27-én közzétett tárgyalási célkitűzései azt 
állapították meg, hogy a külpolitikát az Egyesült Királyság és az EU közötti átfogóbb 
barátságos párbeszéd és együttműködés keretében fogják meghatározni; 

21. emlékeztet arra, hogy ez ellentétes a politikai nyilatkozat rendelkezéseivel, amely 
tartalmaz egy kifejezetten az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli biztonsági 
partnerséggel foglalkozó részt, és amelyet az Egyesült Királyság elfogadott; 

22. emlékeztet az EU álláspontjára, miszerint a külpolitikának, a biztonságnak és 
védelemnek egy átfogó megállapodás részét kell képeznie, amely az EU és az Egyesült 
Királyság közötti jövőbeli kapcsolatot szabályozza; 

23. sajnálja, hogy az Egyesült Királyság nemigen törekszik arra, hogy kapcsolatokat 
alakítson ki az EU-val a külpolitika, a biztonság és a védelem területén, és hogy ezek 
kifejezetten nem szerepeltek az Egyesült Királyság megbízatásában, ezért nem képezik 
részét a 11 tárgyalási fordulónak;

24. emlékeztet arra, hogy az EU-nak és az Egyesült Királyságnak közösek az elvei, értékei 
és érdekei, és egyaránt elkötelezettek a globális jólét, a biztonság és a hatékony 
multilateralizmus előmozdítása iránt; hangsúlyozza, hogy mindkét félnek érdeke egy 
ambiciózus, szoros és tartós együttműködés fenntartása, amely Európa és polgárai 
biztonságát szolgálja, és az EUSZ 21. cikkében meghatározott célkitűzésekkel és 
elvekkel összhangban hozzájárul a globális stabilitáshoz, valamint az emberi jogok és a 
béke védelméhez;

25. hangsúlyozza, hogy az EU az Egyesült Királyság fontos kül- és biztonságpolitikai 
partnere, mivel mindkét fél számára döntő fontosságú, hogy a kül-, biztonság- és 
védelempolitikai kihívások kezelése érdekében közös válaszokra van szükség; bátorítja 
az információk és a hírszerzési információk cseréjét, valamint a terrorizmus elleni 
küzdelem, az űrpolitika, a kibernetikai hadviselés és a vegyi, biológiai, radiológiai és 
nukleáris (CBRN) védelem terén folytatott megerősített együttműködést;

26. hangsúlyozza, hogy a kül- és biztonságpolitikai együttműködésről szóló megállapodás 
hiányában 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságot harmadik országnak fogják 
tekinteni, aminek hatása lesz a jelenlegi kül- és biztonságpolitikai együttműködésre;

27. úgy véli, hogy az Egyesült Királyságnak és az EU-nak közös érdeke, hogy 
együttműködjenek a hatékony és valóban átjárható védelmi képességek fejlesztése 
terén, az Európai Védelmi Ügynökség keretein belül is, továbbá hogy folytassák a 
rendkívül értékes partnerségeket a NATO és a védelemmel és külső biztonsággal 
foglalkozó olyan uniós programok keretein belül, mint amilyen az Európai Védelmi 
Alap, a Galileo és a kiberbiztonsági programok;
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28. emlékeztet arra, hogy az uniós jogszabályok alapján jelenleg számos korlátozó 
intézkedés (szankcionálási rendszer) van érvényben az Egyesült Királyságban; rámutat 
arra, hogy az Egyesült Királyság a kilépést követően is köteles lesz alkalmazni az ENSZ 
szankcionálási rendszerét; a szankciókkal kapcsolatban szorgalmazza a két fél közötti 
megfelelő koordinációs mechanizmus létrehozását annak érdekében, hogy 
maximalizálják a szankciók hatását, továbbá biztosítsák a konvergenciát és azt, hogy a 
közös értékek előmozdítása során a kölcsönös érdekeket követik, és eleget tesznek 
azoknak; 

29. arra bátorítja az Egyesült Királyságot, hogy egy részvételi keretmegállapodás aláírása 
útján vegyen részt az EU válságkezelési műveleteiben és a KBVP-misszókban és -
műveletekben, valamint – egy harmadik ország megfelelő jogaival és kötelezettségeivel, 
valamint a tényleges viszonosság alapján – az állandó strukturált együttműködés 
(PESCO) projektjeiben; 

30. emlékeztet arra, hogy a hatékony nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési, leszerelési és 
nonproliferációs rendszerek a globális és európai biztonság sarokkövét jelentik; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy koherens és hiteles európai stratégiát kell 
kialakítani a globális szintű többoldalú tárgyalásokra és a regionális dezeszkalációs és 
bizalomépítő intézkedésekre vonatkozóan; felkéri az Egyesült Királyságot, hogy 
vállaljon kötelezettséget arra, hogy továbbra is megfelel a 2008/944/KKBP közös 
álláspontnak12; 

31. hangsúlyozza az EU és az Egyesült Királyság közötti konzuli együttműködés 
fontosságát, mivel ez biztosítaná a hatékony segítségnyújtást egymás polgárai számára, 
és lehetővé tenné az Egyesült Királyság számára, hogy a konzulátusok egész világra 
kiterjedő szélesebb hálózatán keresztül biztosítsa polgárainak azt a lehetőséget, hogy 
kihasználják a konzuli védelem előnyeit;

Irányítás

32. rámutat arra, hogy az Egyesült Királysággal mint harmadik országgal kötött 
megállapodás egészének, beleértve az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó 
rendelkezéseket is, tartalmazniuk kell egy koherens és szilárd irányítási rendszer 
létrehozását, amely átfogó keretként kiterjed a megállapodás folyamatos közös 
felügyeletére és irányítására, valamint a vitarendezési és végrehajtási mechanizmusokra, 
amelyek szükség esetén szankciókat és ideiglenes intézkedéseket írnak elő a 
megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban;

33. továbbra is feltétlenül szükségesnek tartja, hogy ez az irányítási rendszer teljes 
mértékben megőrizze az uniós döntéshozatal, jogrend és bírósági rendszer autonómiáját, 
beleértve az Európai Unió Bírósága által az uniós jog és az Alapjogi Charta egyedüli 
értelmezőjeként betöltött szerepet; úgy véli, hogy az uniós jogszabályokban 
meghatározott fogalmakon alapuló rendelkezések esetében az eljárásrendnek az Európai 
Bíróság elé utalásról kell rendelkezniük;

34. hangsúlyozza, hogy a megállapodásnak teljes egészében a civil társadalommal folytatott 
párbeszédre, az érdekelt felek bevonására és a két fél közötti konzultációra vonatkozó 

12 HL L 335., 2008.12.13., 99. o.
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rendelkezések hatálya alá kell tartoznia; ragaszkodik a megállapodás végrehajtását 
felügyelő belső tanácsadó csoportok létrehozásához; 

°

° °

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Bizottságnak, valamint tájékoztatás 
céljából a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és Nagy-Britannia 
és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Általános háttér és a Parlament szerepe

Mivel egy egykori tagállammal kötendő partnerségi megállapodásról folynak a tárgyalások, 
és annak ellenére, hogy a Covid-19 világjárvány nagy válságba sodorta a világot, az Európai 
Parlament továbbra is elkötelezett amellett, hogy betöltse a nemzetközi megállapodásokról 
folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban a Szerződések által ráruházott szerepet. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 207. és 218. cikke a Parlament egyetértéséhez köti az EU 
és egy harmadik ország közötti nemzetközi megállapodás megkötését. Ezen egyetértés 
biztosítása érdekében a rendszeres és teljes körű tájékoztatás útján be kell vonni a Parlamentet 
a tárgyalási folyamatba.

2020. január 31-én az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodás által nyújtott 
jogbiztonság és egyértelműség mellett kilépett az EU-ból; a megállapodás három alapvető 
kiválási kérdéssel foglalkozik: a polgárok jogai, az ír határ és az Egyesült Királyság 
kötelezettségeinek rendezése az EU felé. Ezek a kérdések a tárgyalások kezdete óta 
kiemelkedő fontosságúak voltak a Parlament számára, azzal együtt, hogy tisztázni kell az 
Egyesült Királyság által tagállamként tett nemzetközi kötelezettségvállalások státuszát, 
garantálni kell a jogbiztonságot a jogalanyok számára, és egyértelművé kell tenni az Európai 
Unió Bíróságának szerepét. A Parlament továbbra is elkötelezett a kilépésről rendelkező 
megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása feletti megfelelő parlamenti felügyelet 
biztosítása iránt.

Mivel az egykori tagállammal folytatott tárgyalások bonyolultsága és fontossága példa 
nélküli, a Parlament külön szervet hozott létre a Parlament tárgyalásokkal kapcsolatos 
közreműködésének és válaszainak koordinálására. Ez az Egyesült Királysággal foglalkozó 
koordinációs csoport (UKCG). A csoportot a Külügyi Bizottság (AFET) elnöke vezeti, tagjai 
pedig a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) elnöke, a Biztonság- és 
Védelempolitikai Albizottság (SEDE) elnöke, az INTA és az AFET bizottságnak az EU és az 
Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatért felelős előadói, a képviselőcsoportok egy-
egy képviselője, valamint a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnöke. 

Az ajánlás indokolása

Ezeket az EU és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásokat az eljárási szabályzat 114. cikke 
alapján az AFET- és az INTA bizottság mint felelős bizottságok két társelőadója dolgozta ki a 
tárgyalásoknak egy nagyon fontos időpontjában. A Parlament 2020. február 12-i 
állásfoglalását és a tárgyalások március elején történt hivatalos megkezdését követően a 
Parlament júniusban, egy plenáris ülésen tartott zárószavazáson kívánja elfogadni ezeket az 
ajánlásokat a magas szintű konferencia és az Európai Tanács júniusi ülése előtt, amely fel 
fogja mérni a tárgyalások eredményeit. 

Mivel a tárgyalások rendkívül összetettek, a Parlament szakbizottságainak értékes 
szakértelme kiemelkedő jelentőséggel bír e szöveg tartalma szempontjából. Ezért ezek az 
ajánlások biztosítják azt is, hogy a parlamenti eljárásokkal összhangban teljes körűen 
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bevonják a véleménynyilvánító bizottságokat is, és ajánlások elkészítésében az Egyesült 
Királysággal foglalkozó koordinációs csoport keretében részt vesznek az EP-t alkotó 
képviselőcsoportok is. Szakértelmük döntő fontossággal bírt a gazdasági partnerség értékelése 
során, ahol a kereskedelemre és az annak alapját képező egyenlő versenyfeltételekre 
összpontosítottak, de a konkrét területeken létrehozandó jövőbeli partnerségek értékelés során 
is; ilyen területek a következők: halászat, adatvédelem, éghajlatváltozás és környezetvédelem, 
közegészségügy és élelmiszer-biztonság, a polgárok jogai, pénzügyi szempontok, közlekedés, 
energia, beleértve a polgári felhasználású atomenergiát is, biztonság és külügy, valamint az 
Egyesült Királyság részvétele az uniós programokban. 

Tartalmukat tekintve az ajánlások átfogó módon foglalkoznak több fontos kérdéssel, mint 
amilyen az általános elvek, a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtása, a gazdasági 
partnerség, a kereskedelem és az egyenlő versenyfeltételek, a konkrét ágazati kérdések, a kül- 
és biztonságpolitika, de idetartoznak az irányítás legfontosabb szempontjai is. Az ajánlások 
ismertetik, hogy a Parlament hogyan értékeli a kilépésről rendelkező megállapodás 
végrehajtását és a tárgyalások eredményeit, ezért a Parlament által a magas szintű 
konferenciához és az Európai Tanács júniusi üléséhez nyújtott hozzájárulásnak tekintendők. 
Azt is fontos hangsúlyozni, hogy ezeken az ajánlásokon keresztül a Parlament határozottan 
támogatja és nagyra értékeli a Bizottság Egyesült Királysággal foglalkozó munkacsoportjának 
konstruktív munkáját, amelyet az EU főtárgyalója, Michael Barnier vezet. Az EU egységesen 
sorakozik fel a főtárgyalója mögött, és ennek a jövőben is így kell lennie.

A kilépésről rendelkező megállapodás és a vegyes bizottság

Ezen ajánlások jelentős része a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtása feletti 
parlamenti ellenőrzés fontosságára összpontosít, különösen a polgárok jogait és az Írországra 
és Észak-Írországra vonatkozó jegyzőkönyvet illetően. A Bizottság tárgyalási álláspontjának 
része, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás megfelelő végrehajtása közvetlenül 
összefügg azzal, hogy az Egyesült Királyság mennyire megbízható partner a jövőbeli 
kapcsolatokról folyó tárgyalásokban. 

Ezért az ajánlások üdvözlik a vegyes bizottság által végzett munkát, amelynek vezetője az EU 
részéről a Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič. A vegyes bizottság egy nagyon fontos 
platform, amely nyomon követi a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtását. Ebből a 
szempontból a megfelelő parlamenti értékelés létfontosságú a vegyes bizottság és annak hat 
szakosodott bizottsága által végzett munka sikere szempontjából is fontos. Minden 
kulcsfontosságú területen megfelelő garanciákra van szükség azt illetően, hogy a kilépésről 
rendelkező megállapodás végrehajtása jól halad, és ezeket a garanciákat az átmeneti időszak 
vége előtt meg kell kapni. 


