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Arvoisat puheenjohtajat

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on päättänyt antaa 
edellä mainitussa menettelyssä lausuntonsa valiokunnillenne kirjeen muodossa.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta käsitteli asiaa ja 
antoi lausuntonsa 27. tammikuuta 2021. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa ottamaan nämä seikat huomioon hyväksyntämenettelyssä.

Kunnioittavasti

Pascal Canfin
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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta, joka

A. ottaa huomioon 21. tammikuuta 2020 antamansa lausunnon Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (2018/0427(NLE)),

B. ottaa huomioon 8. toukokuuta 2020 antamansa lausunnon suosituksista Ison-Britannian 
ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta 
käytäviä neuvotteluja varten (2020/2023(INI)),

C. ottaa huomioon 23. lokakuuta 2020 päivätyn kirjeensä valmiudesta ja reagoinnista siinä 
tapauksessa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
päädytään sopimuksettomaan eroon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden alalla,

D. ottaa huomioon Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja 
yhteistyösopimuksen,

Yleisiä huomioita

1. on tyytyväinen siihen, että Pariisin sopimuksesta tulee olennainen osa kauppa- ja 
yhteistyösopimusta, jäljempänä ’sopimus’, ja että jos toinen osapuoli rikkoo tätä 
olennaista osaa, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää sen 
soveltaminen kokonaan tai osittain; korostaa, että sama määräys olisi sisällytettävä 
kaikkiin tuleviin EU:n neuvottelemiin kauppasopimuksiin; 

2. on tyytyväinen siihen, että sopimuksessa säilytetään erosopimuksen Irlantia ja Pohjois-
Irlantia koskevassa pöytäkirjassa jo vahvistetut takeet ja varmistetaan näin, että Pohjois-
Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä liikkuville tavaroille ei tehdä lakisääteisiä 
tarkastuksia; pitää myönteisenä myös sitä, että sopimuksella säilytetään sisämarkkinoiden 
eheys; 

3. kiittää suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän johtajaa Michel 
Barnier’ta sekä koko työryhmää näiden tekemästä työstä ja siitä, miten EU hoiti 
neuvottelut; 

4. panee tyytyväisenä merkille osapuolten välillä erosopimuksen täytäntöönpanosta 
aikaansaadun sopimuksen, joka oli ennakkoedellytys sille, että parlamentti harkitsee 
hyväksynnän antamista tulevaa suhdetta koskevalle sopimukselle; hyväksyy osapuolten 
sopimat erityiset väliaikaiset joustomahdollisuudet, joilla rajoitetaan Irlantia ja Pohjois-
Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanon aiheuttamia häiriöitä Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin väliselle tiettyjen tuotteiden kaupalle, muun muassa lääkkeiden saannille 
sekä jäähdytettyjen lihatuotteiden ja muiden elintarvikkeiden toimittamiselle kauppoihin; 
painottaa tarvetta kiinnittää erityistä huomiota Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin väliseen 
tuotteiden kauppaan, jotta voidaan säilyttää sisämarkkinoiden eheys ja välttää 
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ympäristöön, kansanterveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät riskit sekä 
elintarvikepula;

5. kehottaa ottamaan EU:n 5 miljardin euron brexit-mukautusvarauksen nopeasti käyttöön, 
jotta autetaan aloja, joihin brexit vaikuttaa eniten ja jotka kärsivät myös covid-19-
pandemian vaikutuksista;

6. korostaa huolestuttavaa ennakkotapausta, jota Yhdistyneen kuningaskunnan 
sisämarkkinalakiehdotus edusti ajatellen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kahdenvälisten suhteiden tulevaisuutta ja laajemmin Yhdistyneen kuningaskunnan 
panosta kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän ylläpitämiseen;

7. korostaa, että komission täytyy olla valmis hyödyntämään täysimääräisesti sekä 
sopimuksessa että erosopimuksessa olevia riitojenratkaisuvälineitä, jos Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset eivät noudata sopimuksia; panee merkille, että sopimukseen 
sisältyy oikeussuojan saatavuutta koskeva luku, jonka mukaan sidosryhmien oikeussuoja 
toteutuu siten, että käyttöön otetaan tehokas ja avoin valitusmenettely tapauksissa, joissa 
epäillään ympäristön kannalta tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja suojelun tason 
säilyttämistä koskevien lausekkeiden rikkomista; kehottaa soveltamaan näitä määräyksiä 
asianmukaisesti;

8. korostaa, että parlamentin olisi valvottava mahdollisimman tarkasti sopimuksen 
täytäntöönpanoa osallistumalla aktiivisesti parlamentaariseen kumppanuuskokoukseen; 
korostaa lisäksi, että parlamentin valiokuntien olisi vaadittava komissiota tekemään selkoa 
osallistumisestaan kumppanuusneuvostoon, erityiskauppakomiteoihin ja työryhmiin; 
katsoo, että parlamentin olisi oltava mukana, jos sopimusta tulevaisuudessa tarkistetaan, ja 
että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa olisi 
kuultava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa; 

9. pitää valitettavana, että parlamentille annettiin vain vähän aikaa sopimuksen 
asianmukaiseen tarkasteluun; pitää valitettavana myös, että sopimusta oli sovellettava 
väliaikaisesti, vaikkakin rajoitetun ajan, ennen kuin parlamentti saattoi antaa 
hyväksyntänsä; korostaa lisäksi, että brexitissä on kyse erityisolosuhteista, jotka eivät saa 
missään tapauksessa muodostaa ennakkotapausta unionin neuvottelemille ja tekemille 
tuleville kansainvälisille sopimuksille; pitää valitettavana, että tämä tärkein unionin tähän 
mennessä tekemä kahdenvälinen sopimus oli myös se sopimus, jossa parlamentaariseen 
valvontaan jäi vähiten aikaa;

10. toteaa, että tämä kiireellisyys johtuu suurelta osin Yhdistyneen kuningaskunnan 
neuvottelustrategiasta eli siitä, että se päätti olla pyytämättä jatkoa siirtymäkaudelle; 

Tasapuolisia toimintaedellytyksiä, ilmastoa ja ympäristöä koskevat määräykset

11. on tyytyväinen siihen, että sopimuksessa vahvistetaan kummankin osapuolen tavoite 
saavuttaa koko talouden ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä; pitää valitettavana, 
että kasvihuonekaasuja koskeva ilmastonsuojelun perustaso on unionin osalta vuotta 2030 
koskeva koko talouden kattava 40 prosentin tavoite, mukaan lukien unionin hiilen 
hinnoittelujärjestelmä, ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta koko talouden kattava 
Yhdistyneen kuningaskunnan osuus tästä vuoden 2030 tavoitteesta, mukaan lukien 
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Yhdistyneen kuningaskunnan hiilen hinnoittelujärjestelmä; pitää valitettavana, että 
osapuolet eivät ottaneet huomioon koko talouden kattavia tarkistettuja tavoitteita, jotka on 
määrä hyväksyä lähiaikoina, ja katsoo, että sopimukseen olisi pitänyt sisällyttää 
määräyksiä, jotka ilmentävät näitä tulossa olevia muutoksia ja kunnianhimoisempia 
tavoitteita;

12. palauttaa mieleen, että ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) sihteeristölle toimitettiin 18. joulukuuta 2020 EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden kansallisesti määritelty panos, johon sisältyi päivitetty ja tiukennettu 
tavoite, jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta; panee merkille Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallituksen 3. joulukuuta 2020 antaman ilmoituksen tarkistetusta 
vuoden 2030 kansallisesti määritellystä panoksesta, joka on 68 prosenttia vuoden 1990 
tasosta; panee lisäksi merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole saavuttamassa 
neljättä ja viidettä hiilibudjettiaan nykyisen politiikan ja rahoituksen puitteissa; pitää 
myönteisenä, että Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut kieltävänsä uusien bensiini- ja 
dieselautojen myynnin vuoteen 2030 mennessä; 

13. muistuttaa lisäksi, että Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt ehdotuksia omista 
hiilimarkkinoistaan eli Yhdistyneen kuningaskunnan päästökauppajärjestelmästä, joka on 
määrä perustaa vuoden 2021 toisella neljänneksellä; panee kuitenkin merkille, että on 
edelleen epäselvää, miten lähellä tämä järjestelmä on EU:n päästökauppajärjestelmää, ja 
huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päästökauppajärjestelmän käytännön 
täytäntöönpanoon, tavoitetasoon ja tehokkuuteen liittyy edelleen kysymyksiä; korostaa 
lisäksi, että EU aikoo edelleen vahvistaa ja laajentaa oman päästökauppajärjestelmänsä 
soveltamisalaa; katsoo, että jos näiden kahden järjestelmän välillä ilmenee merkittäviä 
eroja, tämä saattaisi johtaa tasapuolisten toimintaedellytysten vääristymiseen ja asia olisi 
näin ollen otettava huomioon EU:n tulevaa hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia 
sovellettaessa, kun se on otettu käyttöön; 

14. pitää valitettavana selkeiden määräysten puuttumista siitä, miten ilmailun ja 
meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöihin puututaan;

15. toteaa, että sopimus mahdollistaa Yhdistyneen kuningaskunnan päästökauppajärjestelmän 
kytkemisen EU:n päästökauppajärjestelmään; katsoo, että jos Yhdistynyt kuningaskunta 
pyytää, että sen oma päästökauppajärjestelmä kytketään EU:n päästökauppajärjestelmään, 
pyyntöä olisi harkittava vain, jos on selvää, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
päästökauppajärjestelmä ei heikennä EU:n päästökauppajärjestelmän luotettavuutta ja 
tehokkuutta eikä etenkään siinä vallitsevaa oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa;

16. palauttaa mieliin, että koko Yhdistyneen kuningaskunnan käsittävä varajärjestely 
poistettiin tarkistetusta erosopimuksesta, mikä tarkoitti sitä, että myös asiaa koskevat 
sitovat ympäristömääräykset jätettiin erosopimuksen ulkopuolelle; panee tyytyväisenä 
merkille, että sopimukseen on nyt sisällytetty EU:n vakiintuneet ympäristöperiaatteet, 
kuten periaate, jonka mukaan ympäristönsuojelu olisi sisällytettävä poliittiseen 
päätöksentekoon muun muassa toteuttamalla vaikutustenarviointeja, periaate ennalta 
ehkäisevistä toimista ympäristövahinkojen välttämiseksi, periaate, jonka mukaan 
ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä, sekä saastuttaja maksaa -
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periaate; kehottaa molempia osapuolia tulkitsemaan ja soveltamaan ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa samalla tavalla kuin ennalta varautumisen periaatetta;

17. pitää valitettavana, että sopimuksessa ei käsitellä sitä, noudattaako Yhdistynyt 
kuningaskunta EU:n luokitusjärjestelmän periaatteita tai sovittaako se periaatteensa 
yhteen niiden kanssa, eikä niiden täytäntöönpanoa; on vakuuttunut siitä, että kun otetaan 
huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan asema kansainvälisenä finanssikeskuksena, on 
tärkeää varmistaa, että luokitusjärjestelmän tavoitteita ei heikennetä tai vesitetä; panee 
merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta aikoo ottaa käyttöön oman vihreän 
luokitusjärjestelmänsä, jossa käytetään EU:n luokitusjärjestelmän tieteellisiä mittareita;

18. panee merkille, että osapuolet ovat sopineet, että siirtymäkauden lopussa voimassa ollut 
suojelun taso säilytetään, ja että ne ovat sitoutuneet parantamaan suojelun tasoaan ajan 
mittaan; kehottaa osapuolia pyrkimään ilmasto- ja ympäristönsuojelutavoitteiden 
dynaamiseen yhdenmukaistamiseen; toteaa, että tasapainotusmekanismi rajoittuu 
”merkittäviin” eroihin – sekä ylös- että alaspäin – jotka ”vaikuttavat merkittävästi” 
kauppaan tai investointeihin; kehottaa komissiota selventämään ”merkittävien erojen” 
tulkintaa ja panemaan täytäntöönpanomääräykset täysimääräisesti täytäntöön; katsoo, että 
yhteyttä ”kauppaan ja investointeihin” olisi tulkittava laajasti; kehottaa osapuolia 
varmistamaan, että tasapuolisia toimintaedellytyksiä noudatetaan;

19. pitää lisäksi valitettavana, että biologisen monimuotoisuuden häviämiselle annetaan vain 
vähän merkitystä, vaikka se on merkittävä ympäristöhaaste, ja että tulevaa vuoden 2020 
jälkeistä maailmanlaajuista luontosopimusta ei mainita;

20. korostaa, että komissio on aiemmin nostanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan useita 
kanteita rikkomusmenettelyissä, jotka koskevat ympäristökysymyksiä, kuten ilman ja 
veden laatua, ja että tapauksia oli yhä vireillä, kun Yhdistynyt kuningaskunta erosi 
Euroopan unionista; muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristövirasto on 
tuonut esiin mahdollisuuden, että tulvadirektiivi (2007/60/EY) kumotaan ja toteutetaan 
vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) uudistus; korostaa, että ympäristönsuojelun 
erot näillä aloilla voivat niiden rajat ylittävän luonteen vuoksi uhata ilman ja veden laatua 
EU:ssa; panee merkille ympäristönsuojeluviraston (OEP) suunnitellun perustamisen 
Englannissa ja Pohjois-Irlannissa; on huolissaan raporteista, joissa kyseenalaistetaan 
OEP:n tuleva riippumattomuus, sen mahdollisuudet ryhtyä oikeustoimiin 
ympäristösääntöjen rikkomistapauksissa ja sen rahoitus; 

21. on erittäin huolestunut joistakin Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristöpolitiikan 
linjauksista, kuten sen aikomuksesta purkaa geenimuuntelua koskevaa sääntelyä, mikä 
voisi johtaa muuntogeenisten tuotteiden tuloon EU:hun ilman turvallisuustarkastuksia tai 
asianmukaisia merkintöjä;

22. korostaa, että ETA:n ulkopuolisena maana Yhdistynyt kuningaskunta ei enää kuulu 
Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) eikä sitä sido kemikaaleja koskeva EU:n 
sääntelykehys (REACH); korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan uuden 
sääntelykehyksen on oltava yhtä vahva ja avoin kuin REACH; katsoo, että brexit ei 
suinkaan johda yksinkertaistamiseen vaan merkitsee päällekkäisyyttä EU:n sääntöjen 
kanssa ja rasitetta, joka johtaa kielteisiin seurauksiin erityisesti Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten kannalta; panee merkille, 
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että sopimuksella ei juurikaan helpoteta kemikaalien kauppaa muutoin kuin määräämällä 
sääntely-yhteistyöstä, sitoutumisesta aineiden luokittelumenettelyjen avoimuuteen ja 
sitoutumisesta YK:n kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja 
merkintäjärjestelmän täytäntöönpanoon; suhtautuu myönteisesti mahdollisiin tuleviin 
neuvotteluihin, joilla pyritään tiiviimpään yhteistyöhön kemikaaliturvallisuuden hallinnan 
alalla;

Terveysasiat

23. panee tyytyväisenä merkille yhteistyötä terveysturvallisuuden alalla koskevat määräykset, 
jotka antavat osapuolten ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden 
vaihtaa asiaankuuluvia tietoja, mutta pitää valitettavana, että tämä yhteistyö on rajoittunut 
”merkittävien” kansanterveyteen kohdistuvien riskien arviointiin ja kansanterveyden 
suojelemiseksi mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden koordinointiin; korostaa, että 
meneillään oleva covid-19-pandemia on vain lisännyt tarvetta tiiviimpään yhteistyöhön 
terveysasioissa sekä jäsenneltyyn ja säännölliseen viranomaisten ja sidosryhmien väliseen 
kaksisuuntaiseen viestintään, jotta voidaan reagoida paremmin kriisitilanteisiin; 

24. tukee sopimukseen sisältyviä lääkkeiden toimittamisen helpottamista koskevia 
järjestelyjä, kuten toisen osapuolen viranomaisten suorittamien tarkastusten tulosten 
tunnustamista, koska näin vältetään hyvää tuotantotapaa koskevien vaatimusten 
noudattamisen arvioimiseksi toteutettavien tarkastusten tarpeeton päällekkäisyys, sekä 
kummankin osapuolen mahdollisuutta laajentaa yksipuolisesti tällainen tunnustaminen 
kattamaan myöntävän viranomaisen alueen ulkopuolella sijaitsevat tuotantolaitokset 
tietyin ehdoin;

25. pitää valitettavana, että sopimus ei sisällä kattavaa sopimusta lääkkeitä koskevan 
lainsäädännön vastavuoroisesta tunnustamisesta, koska se olisi vähentänyt sääntelytyön ja 
laatuun liittyvän työn sekä EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotteita 
markkinoille saattaviin yrityksiin sovellettavien prosessien päällekkäisyyttä; kannustaa 
asianomaisia viranomaisia EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa jatkamaan 
rinnakkaisia keskusteluja, jotta voidaan sopia vastavuoroista tunnustamista koskevasta 
sopimuksesta EU:n ja muiden kolmansien maiden välisten voimassa olevien sopimusten 
esimerkin mukaisesti; pitää lisäksi valitettavana, että sopimuksessa ei ole mainintaa 
lääkinnällisistä laitteista, sillä tämä tarkoittaa, että ilmoitettuja laitoksia tai niiden 
myöntämiä todistuksia ei tunnusteta vastavuoroisesti; 

26. korostaa, että sopimuksessa määrätään, että Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa 
osallistumasta Euroopan lääkeviraston (EMA) keskitettyyn lääkkeiden 
myyntilupamenettelyyn; kehottaa komissiota olemaan käytettävissä jatkuvaan valvontaan 
ja vuoropuheluun Yhdistyneen kuningaskunnan elinten, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan lääkkeistä ja terveystuotteista vastaavan sääntelyviraston (MHRA), 
kanssa;

27. korostaa, että koska henkilötietojen siirtoa lääketieteellistä tutkimusta varten koskevia 
asetuksia valvotaan tällä hetkellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla, tarvitaan 
lisäselvennyksiä kliinisiä tutkimuksia koskevan EU:n asetuksen säännösten ja EU:n 
verensiirtojen turvallisuutta koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja sen tulevasta pääsystä elinluovutuksissa auttaviin EU:n verkostoihin; 
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Elintarviketurvallisuus

28. panee merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan poistuminen EU:n sisämarkkinoilta ja 
tulliliitosta merkitsee sitä, että molemmat osapuolet pitävät yllä erillisiä järjestelmiä, joilla 
säännellään ihmisten, kasvien ja eläinten terveyttä; toteaa, että terveys- ja 
kasvinsuojelutoimia koskevat määräykset heijastavat suurelta osin WTO:n sääntöjä näillä 
aloilla;

29. on tyytyväinen siihen, että EU:n elintarviketurvallisuusnormeja ei muuteta ja että 
sopimuksella pyritään turvaamaan EU:n tiukat terveys- ja kasvinsuojelunormit; painottaa, 
että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset terveys- ja kasvinsuojelutoimien piiriin 
kuuluvien tavaroiden kauppavirrat tulevat olemaan erittäin suuria ja että EU:lla olisi 
oltava asianmukainen koordinointiprosessi, jotta vältetään toisistaan poikkeavat 
tarkastukset Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:n satamiin saapuville tavaroille;

30. on tyytyväinen siihen, että sopimukseen sisältyy alueellistamisen periaate, menettely 
hyväksyttyjen laitosten luetteloiden laatimiseksi ja erinäisiä toimenpiteitä, joilla pyritään 
rajoittamaan terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyviä tuontimenettelyjä mahdollisuuksien 
mukaan noudattaen kuitenkin tiukkoja kasvinsuojelunormeja; katsoo, että 
tuontitarkastusten olisi perustuttava tällaiseen tuontiin liittyvään terveys- ja 
kasvinsuojeluriskiin, mutta pitää myönteisenä, että tunnistustarkastusten ja fyysisten 
tarkastusten tiheyttä voitaisiin vähentää, jotta voidaan ottaa huomioon, missä määrin 
osapuolten terveys- ja kasvinsuojelusäännöt vastaavat toisiaan; 

31. pitää valitettavana, että sopimuksessa ei nimenomaisesti mainita elintarvikkeita ja rehuja 
koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää (RASFF);

32. panee tyytyväisenä merkille, että sopimuksessa määrätään vuoropuhelun ja yhteistyön 
puitteista mikrobilääkeresistenssin kehittymisen torjunnan vahvistamiseksi.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pitää äärimmäisen 
tärkeänä, että sen näkemykset ja huolenaiheet otetaan huomioon ja niitä käsitellään 
asianmukaisella tavalla. Siksi se pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon edellä esitetyn kantansa. 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että 
parlamentti antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja 
Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä. 


