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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) un jo īpaši LESD 218. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 25. februāra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/266, ar ko 
pilnvaro sākt sarunas par jaunas partnerības nolīgumu ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti1 un tā pielikumā ietvertās norādes sarunām par jaunām 
partnerattiecībām ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, kas ir 
publiskotas,

– ņemot vērā 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā 
ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības2, 2017. gada 3. oktobra 
rezolūciju par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti3, 2017. gada 
13. decembra rezolūciju par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti4, 
2018. gada 14. marta rezolūciju par vadlīnijām ES un Apvienotās Karalistes turpmāko 
attiecību satvara veidošanai5, 2019. gada 18. septembra rezolūciju par pašreizējo 
stāvokli saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES6 un 2020. gada 15. janvāra  
rezolūciju par Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošanu un 
uzraudzību7, un 2020. gada 12. februāra rezolūciju par ierosinātajām pilnvarām sarunās 
par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti8,

– 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 kopienas9,

– ņemot vērā Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos 
no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas10 (“Izstāšanās līgums”) un 

1 OV L 58, 27.2.2020., 53. lpp.
2 OV C 298, 23.8.2018., 24. lpp.
3 OV C 346, 27.9.2018., 2. lpp.
4 OV C 369, 11.10.2018., 32. lpp.
5 OV C 162, 10.5.2019., 40. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0016.
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0006.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0033.
9 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0018.
10 OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.
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tam pievienoto politisko deklarāciju, kurā izklāstīts Eiropas Savienības un Apvienotās 
Karalistes turpmāko attiecību satvars11 (Politiskā deklarācija),

– ņemot vērā Attīstības komitejas, Budžeta komitejas, Ekonomikas un monetārās 
komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības 
komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Zivsaimniecības komitejas, 
Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas, Konstitucionālo jautājumu komitejas un Lūgumrakstu komitejas 
atzinumus, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vēstules,

– ņemot vērā Reglamenta 114. panta 4. punktu un 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

A. tā kā ES mandāts, ko Padome pieņēma 25. februārī, liek pamatu visaptverošai jaunai 
partnerībai, kas veido saskaņotu struktūru un vispārēju pārvaldības satvaru;

B. tā kā ES mandāta pamatā ir Eiropadomes 2018. gada 23. marta pamatnostādnes un 
2019. gada 17. oktobrī ar Apvienoto Karalisti saskaņotā Politiskā deklarācija;

C. tā kā sarunās par paredzēto partnerību priekšnoteikumam būtu jābūt Izstāšanās līguma 
un tā triju protokolu efektīvai īstenošanai; 

D. tā kā ES mērķis ir izveidot jaunu partnerību ar Apvienoto Karalisti, kas aptvertu 
Politiskajā deklarācijā iezīmētās interešu jomas: tirdzniecības un ekonomisko sadarbību, 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, ārpolitiku, drošību un 
aizsardzību, kā arī tematiskās sadarbības jomas;

E. tā kā gaidāmajam nolīgumam vajadzētu būt iekļautam vispārējā pārvaldības satvarā, un 
tā kā ES Tiesai vajadzētu būt vienīgajai struktūrai, kas atbildīga par ES tiesību aktu 
interpretāciju;

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības un 
priekšrocības kā dalībvalstij, un līdz ar to situācija gan ES, gan Apvienotajā Karalistē no 
2021. gada janvāra būtiski mainīsies; 

G. tā kā ES un Apvienotā Karaliste Politiskajā deklarācijā vienojās rīkot augsta līmeņa 
sanāksmi 2020. gada jūnijā, lai izvērtētu panākto progresu ar mērķi vienoties par rīcību, 
kas nepieciešama, lai virzītu uz priekšu sarunas par turpmākajām attiecībām;

11 OV C 34, 31.1.2020., 1. lpp.
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H. tā kā Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm būtu jāsaglabā vienotība visā sarunu gaitā, 
lai pēc iespējas labāk aizstāvētu savu iedzīvotāju intereses; 

I. tā kā ES un UK Politiskajā deklarācijā vienojās, ka turpmāko attiecību pamatā vajadzētu 
būt tādām kopīgām vērtībām kā cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana un 
aizsardzība, demokrātijas principi, tiesiskums un atbalsts ieroču neizplatīšanai, un ka šīs 
vērtības ir fundamentāls priekšnoteikums sadarbībai Politiskās deklarācijas satvarā; tā 
kā turpmākajās attiecībās būtu jāiekļauj Apvienotās Karalistes apņemšanās turpināt 
ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) satvaru,

Vispārīgie principi

1. atzinīgi vērtē augsto konverģences līmeni starp sarunu mērķiem, kas pausti 2020. gada 
12. februāra rezolūcijā, un sarunu norādēm, ko Padome pieņēma 2020. gada 25. 
februārī; uzsver, ka Komisijai ir pilnīgs Parlamenta atbalsts sarunās ar Apvienoto 
Karalisti saskaņā ar pieņemtajām norādēm, jo visām trim iestādēm principā ir kopīgi 
mērķi, kas būtu jāsasniedz šajās sarunās;

2. atzinīgi vērtē 2020. gada 18. martā publiskoto ES projektu nolīgumam par jauno 
partnerību ar Apvienoto Karalisti; 

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, kas, 
atšķirībā no ES projekta, nav publiski pieejami un cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā ar 
Euratom starpniecību; 

4. 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 pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; 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 ziņā,

(v) demokrātijas principu, cilvēktiesību un pamatbrīvību turpmāka ievērošana, kā 
noteikts jo īpaši Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ECTK 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, 
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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;

5. uzsver, ka no ES skatpunkta sarunu mērķis izveidot jaunu partnerību ar Apvienoto 
Karalisti, kas būtu visaptveroša un aptvertu Politiskajā deklarācijā iezīmētās jomas: 
tirdzniecības un ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās, ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī tematiskās sadarbības jomas;

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no sarunu iznākuma būt gataviem uz Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no iekšējā tirgus un muitas savienības pārejas perioda beigās 
2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir nodrošināt ES rūpniecības nozares gatavību 
nenovēršamajam satricinājumam, ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās no vienotā 
tirgus;

Izstāšanās līguma īstenošana

7. atgādina, ka instruments, ar ko īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās kārtību, ir 
izstāšanās līgums, un ka vienīgais ES un Apvienotās Karalistes Apvienotās komitejas 
nolūks ir pārraudzīt šā līguma piemērošanu; atgādina, ka izstāšanās līguma reāla 
īstenošana ir nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas gribas apliecinājums sarunās, un 
atgādina, ka sarunu iznākums ir ar to saistīts;

8. uzstāj, ka ir nepieciešamas stabilas garantijas tam, ka Apvienotā Karaliste līdz pārejas 
perioda beigām reāli un pilnībā īstenos izstāšanās līgumu; uzsver, ka tā īstenošanas 
uzraudzībai vajadzētu būt neatņemamai daļai darbā pie turpmākajām attiecībām;

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda beigām 
Apvienotajai Karalistei, kad tā būs trešā valsts, būs pienākums īstenot Savienības 
Muitas kodeksa daļas, un tādēļ tai būs jāizveido vēl nepieredzētas struktūras vēl pirms 
pārejas perioda beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver jautājums par pareizu 
īstenošanu un izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt efektīvas pārbaudes un 
kontroles; norāda, ka minētā protokola 5. pantā izmantotais termins “preces, kas 
pakļautas riskam, ka vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir neskaidrs un ir atkarīgs 
no turpmākiem Apvienotās komitejas lēmumiem, uz kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās komitejas lēmumiem šajā sakarā;
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10. atgādina, ka līdz 2020. gada 31. decembrim Apvienotajai Karalistei ir jāpiedalās 
Eiropas Aizsardzības aģentūras, Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta un 
Eiropas Savienības Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās drošības un aizsardzības 
politikas (KDAP) operāciju izmaksu segšanā;

11. uzsver, ka Apvienotajai Karalistei ir jāīsteno visi līdz šim spēkā esošie un pārejas 
periodā pieņemtie ES ierobežojošie pasākumi un sankcijas, jāatbalsta ES paziņojumi un 
nostājas trešās valstīs un starptautiskajās organizācijās un, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, jāpiedalās ES militārajās operācijās un civilajās misijās, kas izveidotas 
saskaņā ar KDAP, taču bez jebkādām vadošām pilnvarām jaunā dalības pamatnolīgumā, 
vienlaikus ievērojot ES lēmumu pieņemšanas autonomiju un attiecīgos ES lēmumus un 
tiesību aktus, tostarp par iepirkumu un nodošanu aizsardzības jomā; uzstāj, ka šāda 
sadarbība ir atkarīga no tā, vai tiek pilnībā ievēroti starptautiskie tiesību akti 
cilvēktiesību jomā, starptautiskās humanitārās tiesības un ES pamattiesības;

Ekonomiskā partnerība

Tirdzniecība

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko ekonomisko un 
tirdzniecības partnerību ar ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu brīvās 
tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 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; piekrīt Komisijas nostājai sarunās, 
saskaņā ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir 
atkarīgs no tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī no 
nolīguma par zivsaimniecību noslēgšanas;

13. uzsver — lai BTN patiešām atbilstu ES interesēm, sarunās būtu jācenšas sasniegt šādus 
mērķus:

(i) 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 Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
noteikumus,

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

(iii) 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 
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izsekojamība, sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā arī cilvēku, dzīvnieku 
un augu veselība,

(iv) 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,

(v) saistības attiecībā uz antidempinga un kompensācijas pasākumiem attiecīgā 
gadījumā varētu pārsniegt PTO noteikumus šajā jomā,

(vi) 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; 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 uzņēmējas 
valsts noteikumos paredzētā režīma piemērošanu, lai nodrošinātu 
nediskriminējošu attieksmi pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp attiecībā uz 
uzņēmējdarbības veikšanu, kā arī regulatīvās koordinācijas platformām; jaunajai 
kārtībai būtu jāļauj fiziskām personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu pakalpojumus,

(vii) 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 visos pārvaldes līmeņos un 
tādu atvērtības pakāpi, kas ir līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem; šajā 
sakarā pauž nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes sākotnējā sarunu nostāja 
neaptver publisko iepirkumu,

(viii) stingri un izpildāmi pasākumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību, 
piemēram, autortiesību un blakustiesību, preču zīmju un rūpniecisko 
dizainparaugu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu un komercnoslēpumu, 
atzīšanu un augsta līmeņa aizsardzību, pamatojoties uz pašreizējo un turpmāko 
ES tiesisko regulējumu un garantējot tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds 
paredzēts Izstāšanās līgumā,

(ix) 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 
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veicinātu to internacionalizāciju; norāda, ka Apvienotās Karalistes pieeja 
sarunām neietver īpašus noteikumus, kas atspoguļotu šos mērķus,

(x) 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; 
BTN 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,

(xi) 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,

(xii) 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,

(xiii) tā kā BTN darbības rezultātā, tiklīdz sāktos preču ievešana vienotajā tirgū,  būtu 
jāveic muitas pārbaudes un verifikācija, kas ietekmētu globālās piegādes ķēdes 
un ražošanas procesus, būtu jāstiprina muitas iestādes gan attiecībā uz personālu, 
gan tehnisko aprīkojumu, lai tās varētu pildīt savus papildu uzdevumus; BTN 
darbības procedūru mērķim jābūt Savienības preču vienotā tirgus noteikumu un 
muitas savienības integritātes saglabāšanai, cita starpā izveidojot savlaicīgu un 
efektīvu sadarbības režīmu starp ES un Apvienoto Karalisti šajā jomā; ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību vienotā tirgus noteikumiem; 

Vienlīdzīgi konkurences apstākļi

14. pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā ar ko tā līdz šim 
nav iesaistījusies detalizētās sarunās par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; norāda, 
ka šī nostāja neatspoguļo abu pušu parakstītās Politiskās deklarācijas 77. punktu; 

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko tuvumu un 
savstarpējo ekonomisko atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo turpmāko ES un 
Apvienotās Karalistes attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik plaša un vēriena būs 
vienošanās par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; uzsver, ka būtu jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi un jāaizsargā ES standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, paredzot dinamiskas saskaņošanas iespēju; 
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uzsver vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences priekšrocības, un novērst regulējuma arbitrāžu no tirgus 
dalībnieku puses; 

16. atgādina savu apņemšanos novērst jebkāda veida “dempingu” turpmākajās ES un 
Apvienotās Karalistes attiecībās; uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu garantēšana, pieņemot stingras apņemšanās un izpildāmus 
noteikumus šādās jomās: 

(i) konkurence un valsts atbalsts, kam būtu jānovērš nevajadzīgi tirdzniecības un 
konkurences izkropļojumi un jāietver noteikumi par valsts uzņēmumiem,

(ii) attiecīgi nodokļu jautājumi, tostarp cīņa pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nodokļu apiešanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju), 

(iii) sociālo un darba standartu pilnīga ievērošana (tostarp līdzvērtīgs aizsardzības 
līmenis un aizsardzības pasākumi pret sociālo dempingu), vismaz pašreizējā 
augstajā līmenī, ko nodrošina spēkā esošie kopīgie standarti, 

(iv) vides aizsardzības un ar klimata pārmaiņām saistīti standarti, ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu veicināšana,

(v) patērētāju augsta līmeņa aizsardzība,

(vi) ilgtspējīga attīstība;

17. norāda, ka šiem noteikumiem būtu jānodrošina, ka standarti netiek pazemināti, 
vienlaikus dodot iespēju abām pusēm laika gaitā grozīt saistības, lai noteiktu augstākus 
standartus vai iekļautu papildu jomas; turklāt uzsver — lai panāktu dinamisku 
saskaņošanu, saistībām un noteikumiem vajadzētu būt izpildāmiem ar autonomiem 
pagaidu pasākumiem, stabilu strīdu izšķiršanas mehānismu un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; 

18. 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;

19. 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;

Īpaši nozaru jautājumi un tematiskā sadarbība 

(Komiteju ierosinājumi)

Drošības politika un ārpolitika
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20. pauž nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes sarunu mērķos, kas publiskoti 27. februārī, 
ir norādīts, ka ārpolitika tiks noteikta plašākā draudzīgā dialogā un sadarbībā starp 
Apvienoto Karalisti un ES; 

21. atgādina, ka tas ir pretrunā Politiskās deklarācijas noteikumiem, kurā ir daļa, kas īpaši 
veltīta ES un Apvienotās Karalistes turpmākajai partnerībai drošības jomā un kurai 
Apvienotā Karaliste ir piekritusi; 

22. atgādina ES nostāju, ka ārpolitikai, drošībai un aizsardzībai vajadzētu būt daļai no 
visaptveroša nolīguma, kas reglamentē ES un Apvienotās Karalistes turpmākās 
attiecības; 

23. pauž nožēlu par to, ka Apvienotā Karaliste neizrāda vēlmi veidot attiecības ar ES 
ārpolitikas, drošības un aizsardzības jomā un ka šīs jomas nepārprotami nebija ietvertas 
Apvienotās Karalistes mandātā un līdz ar to nav iedalītas nevienam no 11 sarunu 
galdiem;

24. atgādina, ka ES un Apvienotajai Karalistei ir kopīgi principi, vērtības un intereses, kā 
arī apņemšanās pasaulē veicināt labklājību, drošību un efektīvas daudzpusējas 
attiecības; uzsver, ka abu pušu interesēs ir saglabāt vērienīgu, ciešu un ilgstošu 
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;

25. uzsver, ka ES ir svarīgs Apvienotās Karalistes partneris ārpolitikā un drošības politikā, 
jo nepieciešamība pēc ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikas problēmu kopīgiem 
risinājumiem ir būtiska abām pusēm; mudina apmainīties ar informāciju un izlūkdatiem, 
kā arī cieši sadarboties terorisma apkarošanas, kosmosa politikas, kiberkara un 
ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodolaizsardzības (CBRN) jomā;

26. uzsver, ka, ja netiks panākta vienošanās par sadarbību ārpolitikā un drošības politikā, 
tad no 2021. gada 1. janvāra , Apvienotā Karaliste tiks uzskatīta par trešo valsti, kas 
ietekmēs līdzšinējo sadarbību ārpolitikā un drošības politikā;

27. uzskata, ka Apvienotās Karalistes un ES kopējās interesēs ir sadarboties iedarbīgu un 
patiesi savietojamu aizsardzības spēju attīstīšanā, tostarp Eiropas Aizsardzības 
aģentūras darbā, un turpināt ļoti vērtīgo partnerību tādās ar aizsardzību un ārējo drošību 
saistītās NATO un ES programmās kā Eiropas Aizsardzības fonds, Galileo un 
kiberdrošības programmas;

28. atgādina, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem Apvienotajā Karalistē pašlaik ir spēkā vairāki 
ierobežojoši pasākumi (sankciju režīmi); uzsver, ka Apvienotajai Karalistei pēc 
izstāšanās joprojām būs pienākums piemērot ANO sankciju režīmus; aicina izveidot 
pienācīgu mehānismu sankciju koordinēšanai starp abām pusēm, lai maksimāli 
palielinātu to ietekmi, nodrošinātu konverģenci un panāktu to, ka, veicinot kopīgās 
vērtības, tiek īstenotas un ievērotas abpusējās intereses; 

29. mudina Apvienoto Karalisti piedalīties ES krīzes pārvarēšanas operācijās un KDAP 
misijās un operācijās, parakstot līdzdalības pamatnolīgumu, kā arī pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) projektos ar attiecīgām trešo valstu tiesībām un 
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pienākumiem un pamatojoties uz efektīvu savstarpīgumu; 

30. atgādina, ka efektīvs starptautisks ieroču kontroles, atbruņošanās un ieroču 
neizplatīšanas režīms ir pasaules un Eiropas drošības stūrakmens; atgādina, cik 
nozīmīga ir saskaņota un uzticama Eiropas stratēģija, kas attiecas uz daudzpusējām 
sarunām pasaules līmenī un reģionālu saspīlējumu mazināšanas un uzticības 
veicināšanas pasākumiem; aicina Apvienoto Karalisti apņemties turpināt ievērot Kopējā 
nostājā 2008/944/KĀDP12 paredzētos kritērijus; 

31. uzsver, cik svarīga ir konsulārā sadarbība starp ES un Apvienoto Karalisti, jo tā 
nodrošinātu reālu palīdzību abu pušu pilsoņiem un ļautu Apvienotajai Karalistei 
piedāvāt saviem pilsoņiem iespēju saņemt konsulāro aizsardzību, izmantojot plašāku 
konsulātu tīklu visā pasaulē;

Pārvaldība

32. norāda, ka visā nolīgumā ar Apvienoto Karalisti kā trešo valsti, tostarp noteikumos par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, būtu jāietver visaptverošas, saskaņotas un 
stabilas pārvaldības sistēmas izveide, kas ietvertu kopīgu un pastāvīgu nolīguma 
uzraudzību un pārvaldību un strīdu izšķiršanas un izpildes panākšanas mehānismus, 
attiecīgā gadījumā paredzot sankcijas un pagaidu pasākumus attiecībā uz nolīguma 
noteikumu interpretāciju un piemērošanu;

33. uzstāj, ka šajā pārvaldības sistēmā ir absolūti nepieciešams pilnībā saglabāt ES lēmumu 
pieņemšanas un tiesību un tiesu sistēmas autonomiju, tostarp EST kā vienīgās ES 
tiesību aktu un ES Pamattiesību hartas interpretētājas lomu; uzskata, ka attiecībā uz 
noteikumiem, kas balstīti uz ES tiesību jēdzieniem, pārvaldības kārtībai jāparedz 
vēršanās Eiropas Savienības Tiesā;

34. uzsver, ka uz visu nolīgumu kopumā būtu jāattiecas noteikumiem par pilsoniskās 
sabiedrības dialogu, ieinteresēto personu iesaistīšanu un abu pušu apspriešanos; uzstāj, 
ka ir jāizveido vietējās konsultantu grupas, kas uzraudzītu nolīguma īstenošanu; 

°

° °

35. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Komisijai un informēšanas nolūkā Padomei 
un ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotās Karalistes valdībai un parlamentam.

12 OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Vispārējais konteksts un Parlamenta loma

Saistībā ar notiekošajām sarunām par partnerības nolīgumu ar bijušo dalībvalsti un 
neraugoties uz vērienīgo krīzi pasaulē saistībā ar Covid-19 pandēmiju, Eiropas Parlaments 
joprojām ir apņēmies pildīt uzdevumus, kas tam noteikti Līgumos attiecībā uz sarunām par 
starptautiskiem nolīgumiem. Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. un 218. pants 
paredz, ka jebkura starptautiska nolīguma noslēgšanai starp ES un trešo valsti ir nepieciešama 
Parlamenta piekrišana. Lai Parlaments savu piekrišanu varētu dot, tas ir jāiesaista sarunu 
procesā, to regulāri un pilnībā informējot.

Apvienotā Karaliste 2020. gada 31. janvārī izstājās no ES ar juridisko noteiktību un skaidrību, 
ko paredz Izstāšanās līgums, kurā risināti trīs fundamentāli nošķiršanas jautājumi: pilsoņu 
tiesības, Īrijas robežu jautājums  un Apvienotās Karalistes saistību pret Eiropas Savienību 
izpilde. Šie jautājumi Parlamentam ir bijuši ļoti svarīgi kopš sarunu sākuma, tāpat kā to 
starptautisko saistību statusa precizēšana, kuras Apvienotā Karaliste bija uzņēmusies kā ES 
dalībvalsts, juridiskās noteiktības garantijas juridiskajām personām, un ES Tiesas loma. 
Parlaments joprojām ir apņēmies nodrošināt pienācīgu parlamentāro kontroli pār Izstāšanās 
līguma noteikumu īstenošanu.

Ņemot vērā to, ka sarunas ar bijušo dalībvalsti ir nepieredzēti sarežģītas un svarīgas, 
Parlaments ir izveidojis īpašu struktūru, kuras uzdevums ir koordinēt Parlamenta 
argumentāciju un reakciju sarunās, proti, Apvienotās Karalistes Koordinācijas grupu (UKCG). 
To vada Ārlietu komitejas (AFET) priekšsēdētājs, un tās sastāvā ir Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas (INTA) priekšsēdētājs, Drošības un aizsardzības apakškomitejas 
(SEDE) priekšsēdētājs, INTA komitejas referents un AFET komitejas referents par ES un 
Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām, pa vienam pārstāvim no katras politiskās 
grupas un Komiteju priekšsēdētāju konferences (KPK) priekšsēdētājs. 

Ieteikuma pamatojums

Šie ieteikumi, ko attiecībā uz sarunām par jaunu partnerību starp ES un Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 114. pantu izstrādājuši 
AFET un INTA komiteju kā vadošo komiteju līdzreferenti, ir izstrādāti ļoti svarīgā sarunu 
posmā. Pēc 2020. gada 12. februāra rezolūcijas un oficiālo sarunu sākuma marta sākumā 
Parlaments plāno pieņemt šos ieteikumus ar galīgo plenārsēdes balsojumu jūnijā pirms augsta 
līmeņa konferences un Eiropadomes jūnija sanāksmes, kurās tiks izvērtēts sarunu progress. 

Tā kā sarunas ir ļoti sarežģītas, Parlamenta specializēto komiteju augsti novērtētās zināšanas 
ir ārkārtīgi svarīgas šā teksta saturam. Tāpēc šie ieteikumi garantē arī atzinumu sniedzošo 
komiteju pilnīgu iesaistīšanos saskaņā ar Parlamenta procedūrām un ir sagatavoti, UKCG 
paspārnē iesaistot Eiropas Parlamentu veidojošās politiskās grupas. To specializētajām 
zināšanām bija izšķirīga nozīme, novērtējot ekonomisko partnerību, galveno uzmanību 
pievēršot tirdzniecībai un pamatā esošajiem vienlīdzīgajiem konkurences apstākļiem, kā arī 
turpmākajai partnerībai šajās konkrētajās jomās: zivsaimniecība, datu aizsardzība, klimata 
pārmaiņas un vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums, pilsoņu tiesības, finansiālie 
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aspekti, transports, enerģētika, tostarp civilā kodolenerģētika, drošība un ārlietas, un 
Apvienotās Karalistes dalība Savienības programmās. 

Saturiskā ziņā ieteikumos visaptverošā veidā ir skarta virkne svarīgu tematu, piemēram, 
vispārējie principi, Izstāšanās līguma īstenošana, ekonomiskā partnerība, tirdzniecība un 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, konkrētu nozaru jautājumi, ārpolitika un drošība, kā arī 
galvenie pārvaldības aspekti. Tie sniedz Parlamenta vērtējumu gan par Izstāšanās līguma 
īstenošanu, gan par sarunu gaitu, un tādējādi kalpos kā Parlamenta ieguldījums augsta līmeņa 
konferencē un Eiropadomes jūnija sanāksmē. Ir svarīgi arī uzsvērt, ka ar šiem ieteikumiem 
Parlaments izsaka stingru atbalstu un atzinību konstruktīvajam darbam, ko veic Komisijas 
Apvienotās Karalistes darba grupa, kuru vada ES galvenais sarunu vedējs Michel Barnier. 
Eiropas Savienība vienoti atbalsta un arī turpinās atbalstīt savu galveno sarunu vedēju.

Par Izstāšanās līguma īstenošanu un Apvienoto komiteju

Nozīmīga šo ieteikumu daļa pievēršas tam, cik svarīga ir parlamentārā kontrole pār Izstāšanās 
līguma īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz pilsoņu tiesībām un Protokolu par Īriju un Ziemeļīriju. 
Komisijas sarunu nostāja ir tāda, ka pastāv tieša saikne starp Izstāšanās līguma pienācīgu 
īstenošanu un Apvienotās Karalistes uzticamību sarunās par turpmākajām attiecībām. 

Tāpēc ieteikumos pausts gandarījums par darbu, ko veic Apvienotā komiteja, kuru no ES 
puses vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčovič. Apvienotā komiteja ir ļoti 
svarīga struktūra, kas uzrauga Izstāšanās līguma īstenošanu. Šajā sakarā pienācīgs Parlamenta 
novērtējums ir būtisks arī Apvienotās komitejas un tās sešu specializēto komiteju darba 
sekmīgai norisei. Visās galvenajās jomās ir vajadzīgas pietiekamas garantijas, ka Izstāšanās 
līguma īstenošana norit sekmīgi, un tās būtu jāsaņem līdz pārejas perioda beigām. 


