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Tisztelt Elnök Urak!

A fent említett eljárás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság úgy határozott, hogy 
levél formájában véleményt nyújt be az Önök bizottságai számára.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2020. május 26-i ülésén megvizsgálta a kérdést. Ezen 
az ülésen a bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy az állásfoglalásukba foglalják 
bele az alábbi javaslatokat.

Tisztelettel:

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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AJÁNLÁSOK

A. mivel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: 
Egyesült Királyság) az Európai Unióból (a továbbiakban: EU) és az Európai 
Atomenergia-közösségből való kilépése több millió polgárt érint, köztük az Unióban 
élő, utazó és dolgozó egyesült királysági állampolgárokat, az Egyesült Királyságban élő, 
utazó és dolgozó uniós polgárokat, valamint uniós polgárnak vagy az Egyesült 
Királyság állampolgárának nem minősülő személyeket;

B. mivel az olyan harmadik országok, amelyekre nem vonatkoznak a tagállamokkal azonos 
kötelezettségek, nem rendelkezhetnek a tagokkal azonos jogokkal és előnyökkel sem;

C. mivel 2008 óta az EU harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásainak 
kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezeteiben munkaügyi 
normákra vonatkozó rendelkezések is szerepelnek; 

D. mivel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból 
és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019. október 19-i 
megállapodást és az Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a 
kilépésről rendelkező megállapodás) kísérő politikai nyilatkozat az EU és az Egyesült 
Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretét olyan ambiciózus, széles körű, mély és 
rugalmas partnerségként vázolta fel, amely egy átfogó és kiegyensúlyozott 
szabadkereskedelmi megállapodásra épülő kereskedelmi és gazdasági együttműködésre 
is kiterjed;

E. mivel a kilépésről rendelkező megállapodás 184. cikke úgy rendelkezik, hogy az EU és 
az Egyesült Királyság minden igyekezetükkel törekszik arra, jóhiszeműen és a 
jogrendjük maradéktalan tiszteletben tartása mellett, hogy megtegye a szükséges 
lépéseket a politikai nyilatkozatban említett jövőbeli kapcsolataikra vonatkozó 
megállapodások gyors megtárgyalására, és az említett megállapodások megerősítésére 
és megkötésére szolgáló megfelelő eljárások lefolytatására annak biztosítása érdekében, 
hogy az említett megállapodások – a lehetséges mértékben – már az átmeneti időszak 
végétől alkalmazandók legyenek;

F. mivel az Európai Tanács arra való tekintettel határozta meg a tárgyalásokat illető 
iránymutatásait, hogy a tárgyalások a leendő viszonyrendszer keretére vonatkozó átfogó 
közös koncepció kialakítását célozzák meg, amelynek ismertetésére a politikai 
nyilatkozat szolgált;

G. mivel az EU és az Egyesült Királyság (a továbbiakban: a Felek) közötti földrajzi 
közelség, a kölcsönös gazdasági függőség és összekapcsolódás, valamint az Egyesült 
Királyságban élő EU-polgárok és az EU-ban élő egyesült királysági állampolgárok nagy 
száma miatt az EU és az Egyesült Királyság közötti tervezett partnerségnek átfogónak 
kell lennie, szabadkereskedelmi megállapodást is magában kell foglalnia, és szélesebb 
körű ágazati együttműködésre is ki kell terjednie azokon a területeken, ahol az az Unió 
és polgárai érdekeit szolgálja; 

H. mivel ennek a partnerségnek kiemelt célja egy szabadkereskedelmi megállapodás 
létrehozása, amely vám-, kvóta- és dömpingmentes kereskedelmet biztosít, és szociális 
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és munkaügyi normákat is érvényesít szilárd kötelezettségvállalásokon keresztül; 

I. mivel e kötelezettségvállalásoknak meg kell akadályozniuk a kereskedelmi torzulásokat 
és a tisztességtelen versenyelőnyöket, így biztosítva a fenntartható és tartós kapcsolatot 
a Felek között; mivel a tervezett partnerségnek ennek érdekében magas szintű 
normákon és a jogok és kötelezettségek egyensúlyán kell alapulnia, biztosítva ezáltal a 
négy szabadság oszthatatlanságát és a hosszú távon egyenlő versenyfeltételeket; 

J. mivel tekintettel e célra a tervezett partnerségnek közös magas szintű szociális és 
munkaügyi normákat kell érvényesítenie, valamint ezekkel összhangban olyan magas 
szintű normákat kell alkalmaznia a jövőben is, amelyek az EU szociális és munkaügyi 
normáira és jogaira épülnek; 

K. mivel a tervezett partnerségnek köteleznie kell a Feleket saját védelmi szintjük 
folyamatos javítására azzal a céllal, hogy biztosítsák az összhangban lévő, magas szintű 
szociális és munkaügyi normákat az egyenlő versenyfeltételek fenntartása érdekében; 

L. mivel a politikai nyilatkozatban az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozóan vállalt 
kötelezettségek fényében a tervezett partnerség keretei között kiemelten biztosítani kell, 
hogy a jogszabályok, rendeletek és gyakorlatok által biztosított munkajogi és szociális 
védelem szintje legalább a következő területek tekintetében ne csökkenjen az Unióban 
és az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak végén alkalmazandó közös normák 
által biztosított szint alá: alapvető munkahelyi jogok; munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság, beleértve az elővigyázatosság elvét is; méltányos munkakörülmények és 
foglalkoztatási normák, valamint a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog vállalati 
szinten és szerkezetátalakítás; mivel a tervezett partnerségnek emellett védenie kell és 
elő kell mozdítania a munkavállalók és munkáltatók, valamint szervezeteik és a 
kormányok között a szociális párbeszédet, továbbá ösztönöznie kell a civil 
társadalommal folytatott párbeszédet;

M. mivel e tekintetben kulcsfontosságú a munkajogi és szociális védelem jelenlegi és 
jövőbeli szintjének csökkentését kizáró elv, amelyet az Egyesült Királysággal kötendő 
új partnerségről szóló megállapodás bizottsági szövegtervezete fogalmazott meg;

N. mivel a tervezett partnerség keretei között biztosítani kell, hogy az Egyesült Királyság 
megfelelő forrásokkal rendelkező belföldi hatóságok, a munkaügyi ellenőrzések 
hatékony rendszere, valamint a hatékony közigazgatási és bírósági eljárások révén 
hatékonyan végrehajtsa kötelezettségvállalásait és az e kötelezettségvállalásokat tükröző 
jogszabályait, rendeleteit és gyakorlatait;

O. mivel a mobilitási megállapodásoknak a tagállamok közötti 
megkülönböztetésmentességen és a teljes viszonosságon kell alapulniuk; mivel a 
tervezett partnerségnek biztosítania kell ezenkívül a szociális biztonsági rendszerek 
átfogó és mélyreható összehangolását;

P. mivel a tervezett partnerségnek megfelelő megállapodásokat kell tartalmaznia a 
vitarendezésre és végrehajtásra vonatkozóan, és ehhez létre kell hoznia egy irányító 
szervet, amelynek feladata az lesz, hogy irányítsa és felügyelje a tervezett partnerség 
megvalósulását és működését, valamint elősegítse a vitarendezést; mivel ahol 
lehetséges, fontos a szociális partnerek bevonása a vitarendezési folyamatba;
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R. mivel az Európai Unió Bíróságának továbbra is kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel 
kell rendelkeznie az uniós jogot illetően;

S. mivel az Egyesült Királyság kormánya törölte az Európai Unióból való kilépésről 
rendelkező megállapodást törvénybe iktató 2020-as jogszabályából annak elfogadása 
előtt azon záradékokat, amelyek korlátozott mértékű belső jogi védelmet biztosítottak 
volna az EU-ból származó munkavállalóknak, ugyanakkor elkötelezte magát ezen 
rendelkezések újbóli bevezetése mellett egy rövidesen elfogadásra kerülő 
foglalkoztatási törvény keretein belül; mivel ilyen törvényt ez idáig nem terjesztettek 
elő;

T. mivel a Covid19-világjárvány hatással volt a tárgyalások folyamatára és menetrendjére; 

Általános ajánlások

1. emlékeztet arra, hogy egy nem uniós ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy előnyöket, mint egy tagállam; rámutat 
ugyanakkor arra is, hogy az EU és az Egyesült Királyság közös érdeke, hogy a jövőbeli 
partnerségi megállapodás révén ambiciózus, széles körű és kiegyensúlyozott kapcsolatra 
törekedjenek; úgy véli, hogy egy ilyen megállapodás csak akkor lehetséges, ha a 
politikai nyilatkozatban felvázolt egyenlő versenyfeltételeket a különböző normák 
tekintetében szilárd és végrehajtható kötelezettségvállalások biztosítják; nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy semmilyen jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás nem 
érintheti hátrányosan semmilyen módon az EU munkavállalóit megillető jogokat és az 
uniós vívmányok szerinti szociális normákat; 

2. üdvözli az Egyesült Királysággal kötendő új partnerségről szóló megállapodás Európai 
Bizottság által 2020. március 18-án közzétett átfogó szövegtervezetét (a továbbiakban: 
megállapodástervezet), amely általános összhangban áll a politikai nyilatkozattal, az 
Európai Bizottság tárgyalási megbízatásával és a Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló tárgyalásokra javasolt 
megbízatásról szóló, 2020. február 12-i parlamenti állásfoglalással; mélységesen 
sajnálja, hogy az Egyesült Királyság megbízatása ezzel szemben kevés részletet 
tartalmaz; sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban is, hogy bár az Egyesült Királyság több 
témában is tett a szövegre vonatkozó javaslatokat, de azokat május 19-ig bizalmasan 
kezelte; 

3. határozottan fájlalja, hogy az Egyesült Királyság nem hajlandó munkajogi 
rendelkezéseket belefoglalni a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásba a 
megállapodásban előírt vitarendezési mechanizmusra hivatkozva, ugyanakkor nem 
pontosítja, hogy mely típusú vitarendezési mechanizmus alkalmazandó e terület esetén; 
emlékeztet arra, hogy a megállapodás minden elemére vonatkozóan biztosítani kell 
vitarendezési mechanizmust;

4. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság kormánya még nem 
teljesítette az új foglalkoztatási törvényre vonatkozó kötelezettségvállalását, és sürgeti 
az Egyesült Királyságot, hogy tegyen eleget kötelezettségének az átmeneti időszak vége 
előtt; hangsúlyozza, hogy kiemelt fontosságú az olyan joghézagok elkerülése, amelyek 
következtében a munkavállalói jogok sem a fennálló uniós jog, sem az Egyesült 
Királyság foglalkoztatási törvénye alatt nem élveznének védelmet; emlékeztet arra, 
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hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében a foglalkoztatási törvényben szereplő szociális és munkaügyi normák nem 
lehetnek állandó jellegűek, hanem közvetlenül igazodniuk kell az EU szociális és 
munkaügyi normái terén bevezetett előrelépésekhez; 

5. felhívja a figyelmet e tekintetben a közelmúltban elfogadott uniós jogalkotási aktusokra, 
amelyek átültetési határideje az átmeneti időszakra esik, mint például a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv átdolgozása, a szülők és a gondozók vonatkozásában a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv, valamint az Európai 
Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv, és 
ismételten hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükséges ezen jogalkotási aktusok teljes körű 
és megfelelő végrehajtása;

6. ösztönzi az Egyesült Királyságot, hogy döntéshozatali szerep nélküli harmadik országbeli 
megfigyelőként továbbra is vegyen részt a Parlament Foglalkoztatási Bizottságának 
hatáskörébe tartozó ügynökségekben, amilyen például az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért (követve a norvég mintát)1, mivel ez lehetővé tenné a 
Felek számára az adatok, a bevált gyakorlatok és a módszerek megosztását; kifejezetten 
ösztönzi továbbá az Egyesült Királyság együttműködését az Európai Munkaügyi 
Hatósággal (a 2019/1149 rendelet 17. cikk (6) bekezdése és a 42. cikk értelmében), 
valamint az igazgatási bizottsággal a 883/2004/EK rendelet értelmében;

7. ismételten kifejezésre juttatja, hogy a politikai nyilatkozat 125. bekezdésével 
összhangban ösztönözni kell a civil társadalommal folytatott párbeszédet a 
megállapodás valamennyi szempontjára kiterjedően, különös tekintettel az Egyesült 
Királyságban élő és dolgozó uniós polgárokat, illetve az Unióban élő és dolgozó 
egyesült királysági állampolgárokat képviselő szervezetekre (ifjúsági és civil 
szervezetek, valamint munkavállalói szervezetek); 

8. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság és a tagállamok nem 
tettek kellő erőfeszítéseket annak érdekében, hogy tájékoztassák a polgárokat az 
Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének hatásairól, és kifejezetten ösztönzi a 
Feleket célzott tájékoztató kampányok kezdeményezésére és előmozdítására, hogy a 
kilépésről rendelkező megállapodás által érintett valamennyi polgár tisztában legyen 
jogaival és a jogállásukat befolyásoló esetleges változásokkal, beleértve a szociális 
biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó jogszabályok alkalmazását is; 
emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyság kilépése által érintett polgárok számítanak 
az időben biztosított megbízható információkra a jogaikat és a jogállásukat illetően, 
ezért sürgeti a tagállamokat és az Egyesült Királyságot, hogy helyezzék előtérbe ezt a 
kérdést;

9. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük a területükön 

1  Norvégia és az Eurofound között kétoldalú megállapodás áll fenn, és Norvégia fizet az európai munkakörülmény-
felmérésért, amelyben 2000 óta vesz részt (vagyis a legutóbbi négy felmérésben). Az ország 2007–2008-ban a második 
európai életminőség-felmérésben is részt vett. Norvégia továbbá megfigyelőként jelen van az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás (EFTA) képviseletében az Eurofound igazgatótanácsában is. Ezenkívül az Eurofound által fenntartott európai 
kapcsolattartók hálózata valamennyi uniós tagállamra és Norvégiára is kiterjed, és lehetővé teszi az egyes nemzetek 
szakértőinek hozzájárulását az európai vitához. Ezen a hálózaton keresztül az Eurofound Európai Szerkezetátalakítási Figyelő 
eszközével nyomon követhetők a nagyszabású szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó események, a szerkezetátalakítást 
támogató eszközök és a szerkezetátalakítással összefüggő jogszabályok foglalkoztatási hatásai az uniós tagállamokban és 
Norvégiában.
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élő egyesült királysági állampolgárok jogállásának rendezéséhez szükséges kérelmezési 
folyamat kidolgozása érdekében, valamint meg kell határozniuk az ezen állampolgárok 
számára jogbiztonságot nyújtó konstitutív vagy deklarációs aktusok elfogadásának 
határidejét;

A kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtása

10. hangsúlyozza a kilépésről rendelkező megállapodás eredményes végrehajtásának 
fontosságát, többek között az egységes piac és a vámunió integritásának fenntartására 
vonatkozóan is; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli kapcsolatra vonatkozó megállapodásnak 
a kilépésről rendelkező megállapodás sérelme nélkül kell alkalmazandónak lennie; 
hangsúlyozza, hogy az EU-polgárok az Egyesült Királyságban komoly nehézségekkel 
néznek szembe a letelepedett jogállás megszerzése kapcsán, az előzetes letelepedési 
engedéllyel rendelkezők jogai pedig korlátozottak az egyesült királysági 
állampolgárokéhoz képest bizonyos ellátásokhoz való hozzáférés tekintetében; 

11. hangsúlyozza, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás teljes körű végrehajtása és a 
politikai nyilatkozatban vállalt kötelezettségek tiszteletben tartása szavakban és 
tettekben az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli partnerség előfeltétele és 
alapja; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Egyesült Királyság kormányának 
közleményeiben a kilépésről rendelkező megállapodásban és a politikai nyilatkozatban 
vállalt kötelezettségeinek teljesítése iránti politikai akarat hiánya tapasztalható; kiemeli, 
hogy a tárgyalások során elengedhetetlen a Felek közötti bizalom; 

12. kiemeli a képesítések és a diplomák kölcsönös elismerésének fontosságát az EU-ban és 
az Egyesült Királyságban, és hangsúlyozza az erre vonatkozó megfelelő 
megállapodások szükségességét; emlékeztet az Egyesült Királyság arra irányuló 
célkitűzésére, hogy javítsa a harmadik országok állampolgárai esetén alkalmazandó 
elismerési mechanizmust; felhívja a tárgyaló feleket, hogy olyan elismerési 
mechanizmusokban állapodjanak meg, amelyek fenntartják a jelenlegi normákat, és 
eközben nem hoznak létre új akadályokat; felhívja a tárgyaló feleket annak 
biztosítására, hogy a képesítések és diplomák elismertsége ne korlátozódjon a kibocsátó 
országra, mert az akadályt állítana az Egyesült Királyság olyan állampolgárai elé, akik 
egyik tagállamból másik tagállamba költöznek;

Egyenlő versenyfeltételek

13. határozottan kifogásolja, hogy az Egyesült Királyság tárgyalási megbízatása nem 
tartalmazza az „egyenlő versenyfeltételek” kifejezést; megjegyzi ugyanakkor, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya állítása szerint ténylegesen fenn fogja tartani a 
legmagasabb szintű munkaügyi és szociális normákat, nem hajlandó azonban annál 
szigorúbb jogi kötelezettségeket vállalni, mint amelyek az EU és Kanada, Japán vagy 
Dél-Korea közötti megállapodásokban szerepelnek; emlékeztet azonban arra, hogy az 
EU más szabadkereskedelmi megállapodásaiban szereplő kötelezettségvállalások nem 
nyújtanak kellő biztosítékokat az EU és az Egyesült Királyság közötti partnerség 
esetében, mivel egyetlen másik EU-n kívüli ország sem élvez vám- és kvótamentes 
hozzáférést az egységes piachoz, továbbá a földrajzi közelség, az EU-ban élő egyesült 
királysági állampolgárok, illetve az Egyesült Királyságban élő EU-polgárok száma, 
valamint az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem volumene szükségessé 
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teszi az egyenlő versenyfeltételeket biztosító szigorú szabályokat és következésképpen a 
nagyobb mértékű kötelezettségvállalásokat az EU és Kanada, Japán vagy Dél-Korea 
közötti szabadkereskedelmi megállapodásokban szereplőknél; e tekintetben el fogja 
utasítani az EU és más harmadik országok közötti kapcsolatok terén érvényes 
különböző jogi és kereskedelmi keretekből való „szemezgetést”;

14. ismételten kifejezésre juttatja, hogy az EU, az egységes uniós piac és a vámunió 
integritásának, valamint a négy szabadság oszthatatlanságának megőrzése érdekében 
elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a világ legnagyobb egységes piacához való 
kvóta- és vámmentes hozzáférés szintje arányban álljon a szabályozási konvergencia 
mértékével, valamint a dinamikus összehangolás céljából a nyílt és tisztességes verseny 
egyenlő feltételeinek tiszteletben tartása tekintetében tett kötelezettségvállalásokkal; 
hangsúlyozza, hogy a hatékony alkalmazás, végrehajtás és vitarendezés biztosítása 
érdekében anyagi jogi szabályok és intézkedések, többek között csökkentést kizáró 
záradékok és mechanizmusok kombinációjára van szükség; hangsúlyozza, hogy 
megfelelő panaszkezelési mechanizmust kell biztosítani a polgárok és a nem 
kormányzati szervezetek számára a munkaügyi normák végrehajtása tekintetében; 

15. nyomatékosan kiemeli a megállapodástervezet egyenlő versenyfeltételekről és 
fenntarthatóságról szóló (LPFS) címe alatti LPFS.2.27. cikk következő területekre 
vonatkozó, csökkentést kizáró záradékait: (i) alapvető munkahelyi jogok, (ii) 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság, (iii) méltányos munkakörülmények és 
foglalkoztatási normák, (iv) tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog vállalati szinten 
és (v) szerkezetátalakítás; üdvözli az LPFS.2.28. cikk rendelkezéseit, amelyek lefektetik 
a dinamikus összehangolás alapjait; külön felhívja a figyelmet a Bizottság azon 
javaslatára, miszerint fel kell ruházni a Partnerségi Tanácsot a kötelezettségvállalások 
módosításának jogával a fejlődő munkaügyi és szociális normákhoz való alkalmazkodás 
céljából; 

16. emlékeztet arra, hogy a vám- és kvótamentességet megcélzó bármilyen jövőbeli 
szabadkereskedelmi megállapodásnak ehhez szilárd jogi kötelezettségvállalásokon kell 
alapulnia, amelyek biztosítják az egyenlő versenyfeltételeket a nyílt és tisztességes 
versenyhez, és kiterjednek a munkaügyi és szociális normákra is, megakadályozva ezzel 
a negatív versenyt és a védelem szintjének veszélyeztetése vagy más szabályozási 
eltérések révén megszerzett tisztességtelen versenyelőnyöket;

17. ezért teljes mértékben támogatja a megállapodástervezet III. címe (egyenlő 
versenyfeltételek és fenntarthatóság) alatt, és különösen az 5. szakaszban (munkajogi és 
szociális védelem) szereplő rendelkezéseket, amelyek összhangban állnak a politikai 
nyilatkozat rendelkezéseivel; 

18. támogatja az irányítás, együttműködés, nyomon követés és végrehajtás, valamint 
konfliktusrendezés Bizottság által ismertetett rendszerét, különös tekintettel a 
munkaügyi ellenőrzésekre, valamint a közigazgatási és bírósági eljárásokra a 
jogorvoslatra is kiterjedően, továbbá támogatja a Partnerségi Tanács, illetve az egyenlő 
versenyfeltételekért és fenntarthatóságért felelős szakbizottság szerepét; 

19. üdvözli az európai parlamenti képviselők és az Egyesült Királyság parlamentjének 
képviselői együttműködésével létrehozandó parlamenti partnerségi közgyűlésre 
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irányuló javaslatot, amely jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a Partnerségi 
Tanácstól és ajánlásokat nyújtson be számára; kiemeli emellett, hogy a továbbiakban is 
szükséges a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásának és alkalmazásának 
részletes nyomon követése az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport 
által, valamint újra kell gondolni egy uniós szintű vitarendezési rendszer létrehozásának 
szükségességét;

20. hangsúlyozza, hogy nem fogja a jóváhagyását adni olyan megállapodáshoz, amely az 
EU jogi kérdéseinek eldöntését illetően közvetlenül vagy közvetetten gyengítheti az 
Európai Unió Bíróságának a szerepét; 

Mobilitás és a szociális biztonsági rendszerek összehangolása

21. emlékeztet arra, hogy az EU-ban élő egyesült királysági állampolgárok és az Egyesült 
Királyságban élő EU-polgárok a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében 
jelenleg a szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó jogszabályok 
hatálya alá tartoznak és azok védelmét élvezik a következő területeken: betegségi 
ellátás, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátás, rokkantsági ellátás, öregségi 
ellátás, hátramaradt családtagok ellátása, munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések esetén járó ellátás, haláleseti juttatások, munkanélküli ellátás, 
előnyugdíj, családi ellátás;

22. emlékeztet annak fontosságára, hogy semmilyen tekintetben ne sérüljenek az érintett 
személyek meglévő és jövőbeli jogai a szociális biztonság terén; emlékeztet arra, hogy 
nagy igény van mind az EU, mind az Egyesült Királyság érintett polgárai részéről a 
jogaik védelmére; felhívja a megállapodásról tárgyaló feleket, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek összehangolása kapcsán mindenképpen helyezzék előtérbe ezen 
polgárok jogait;

23. megjegyzi, hogy a „XI. cím: A természetes személyek mobilitása” (MOBI) célja, hogy 
a Felek között mobilitási megállapodásokat hozzon létre a teljes viszonosság és a 
tagállamok közötti megkülönböztetésmentesség szavatolásával, valamint biztosítsa a 
Felek szociális biztonsági rendszereinek összehangolását; megjegyzi, hogy a 90 napot 
nem meghaladó rövid távú tartózkodások céljából előreláthatóan mindkét irányba 
vízummentes lesz az utazás, azonban a fizetett tevékenység céljából utazó polgárok 
esetében a Felek kötelezővé tehetik a vízumot; üdvözli a MOBI.5. cikket, amely 
biztosítja az EU-polgárokra és az egyesült királysági állampolgárokra, illetve adott 
esetben a családtagjaikra is vonatkozó kölcsönös feltételeket a kutatás, a tanulás, a 
képzés és az ifjúsági csereprogramok céljából történő beutazás és hosszú távú 
tartózkodás, valamint az ezzel kapcsolatban őket megillető jogok tekintetében; 

24. üdvözli, hogy a MOBI.6. cikk és a megállapodástervezet szociális biztonsági rendszerek 
összehangolására vonatkozó protokollja előírja a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolására vonatkozó jogszabályok folyamatos alkalmazását a szociális 
biztonság számos területén (pl. betegségi, rokkantsági és öregségi ellátás, valamint a 
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó ellátás); mélységesen 
sajnálja azonban, hogy nincsenek külön rendelkezések a határon átjáró és a határ menti 
ingázó munkavállalókat megillető munkanélküli ellátásra vonatkozóan, és ösztönzi ezért 
a Feleket a határon átjáró és a határ menti ingázó munkavállalók jogainak biztosítása 
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érdekében, hogy vizsgálják meg, milyen rendelkezésekkel biztosítható megfelelően az 
ilyen munkavállalókat megillető munkanélküli ellátás; felhívja a tárgyaló feleket, hogy 
biztosítsák minden fejezetben a szociális biztonsági rendszerek összehangolására 
vonatkozó jogszabályok folyamatos alkalmazását; 

25. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban is, hogy a megállapodástervezet MOBI.6. cikke 
nem kötelezettségként, csupán lehetőségként tartalmazza, hogy a Partnerségi Tanács 
módosíthatja a szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó protokollt;

26. hangsúlyozza a szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó dinamikus 
megállapodás fontosságát, amelynek értelmében az Egyesült Királyságnak át kellene 
dolgoznia jogszabályait a szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó 
uniós jogalkotási aktusok módosításainak megfelelően (pl. a rövidesen hatályba lépő, a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 
987/2009/EK rendelet módosításáról szóló rendelet esetében); hangsúlyozza, hogy a 
végleges megállapodásban a személyek mobilitására vonatkozó rendelkezéseknek 
magukban kell foglalniuk a szociális biztonsági rendszerek összehangolása tekintetében 
azzal arányban álló szilárd jogokat a politikai nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően;

27. szükségét látja hatékony vitarendezési eljárás alkalmazásának azokban az esetekben, 
amikor nincs egyetértés az illetékes hatóság kérdésében;

28. kiemeli, hogy a szociális biztonsági rendszerek összehangolása szempontjából 
elengedhetetlen az EU és az Egyesült Királyság közötti megfelelő adatcsere; ösztönzi 
ezért az Egyesült Királyságot, hogy vegyen részt a szociális biztonságra vonatkozó 
információk elektronikus adatcseréjében; 

29. felhívja a Feleket, hogy állapodjanak meg az Erasmus+ programban való kölcsönös 
részvétel és a programra irányuló pénzügyi beruházások fenntartására vonatkozó 
rendelkezésekről a politikai nyilatkozat uniós programokban való részvételre vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban, különös tekintettel a szakképzés keretében elérhető 
gyakornoki programokra és a diákok, a tanulószerződéses tanulók és a friss diplomások 
képzésére; hangsúlyozza, hogy az átmeneti időszakot követően az EU és az Egyesült 
Királyság jelentkezőit kellő időben előre kell tájékoztatni a részvételre vonatkozó 
feltételekről és határidőkről;

Következtetés

30. sajnálatának ad hangot a Felek között a tárgyalások ezen fázisában jelen lévő lényeges 
eltérések miatt, beleértve a tárgyalandó megállapodás hatókörét és jogi felépítését; 
mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság kormánya 
korlátozott hatókörrel képzeli el a jövőbeli tervezett partnerséget, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy az Egyesült Királyság javaslatai nem állnak összhangban a politikai 
nyilatkozatban vállalt kötelezettségeivel; megjegyzi, hogy a jelenlegi Covid19-
világjárvány miatt kihívást jelent a tárgyalások lebonyolítása és lezárása; felhívja az 
Egyesült Királyságot, hogy az EU-val hatékonyan és konstruktívan együttműködve 
tegyen azért, hogy az átmeneti időszak vége előtt létrejöhessen egy olyan partnerségi 
megállapodás, amely biztosítja az ambiciózus, széles körű és kiegyensúlyozott 
kapcsolatot és az egyenlő versenyfeltételeket a politikai nyilatkozatban vállalt 
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valamennyi kötelezettséggel összhangban. 


