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Ärende: Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE))

Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för internationell handel beslutat att 
lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 21 januari 2020 
beslutade utskottet att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid detta sammanträde beslutade utskottet för internationell handel att uppmana utskottet för 
konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga nedanstående förslag i det förslag till 
resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Bernd Lange
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FÖRSLAG

A. Förhandlingarna om Förenade kungarikets utträdesvillkor har varit långa och tunga.

B. Att båda parter ratificerar avtalet och att det kan träda i kraft enligt tidsplanen skulle vara 
det bästa möjliga scenariot för kontinuitet i handelsförbindelserna och de ekonomiska 
förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket. 

C. Under de senaste åren har olika statliga och privata organ tydligt visat att ett avtalslöst 
utträde ur EU för Förenade kungariket skulle få allvarliga konsekvenser, såväl när det gäller 
störningar i handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna som inom andra 
sektorer.

D. Utskottet för internationell handel anser att detta avtal visserligen är ett formellt steg mot 
ett utträde för Förenade kungariket under ordnade former, men att båda parter bör koncentrera 
sig mycket mer på förhandlingarna om de framtida ekonomiska och handelsmässiga 
förbindelserna för att uppnå bästa möjliga långsiktiga resultat. 

E. Enligt det ändrade protokollet om Irland/Nordirland kommer Förenade kungariket – även 
som ett tredjeland – att ha i uppgift att genomföra delar av unionens tullkodex, och därmed 
kan frågan om korrekt genomförande och efterlevnad uppstå. 

F. Den formulering om varor som riskerar att ”sedermera befordras till unionen” som används 
i artikel 5 i protokollet om Irland/Nordirland är oklar och beroende av senare beslut av den 
gemensamma kommittén som är undantagna från formell kontroll av Europaparlamentet och 
som inte kommer att fattas förrän i slutet av övergångsperioden.

1. Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att 
rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående 
av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

2. Utskottet för internationell handel uppmanar kommissionen att genomföra olika former av 
effektiva kontroller för att övervaka de brittiska myndigheternas genomförande av unionens 
tullkodex. Vidare begär utskottet för internationell handel att få fullständig information om 
tillämpningen av artikel 5 i protokollet om Irland/Nordirland och om eventuella senare förslag 
till beslut som den gemensamma kommittén fattar enligt den bestämmelsen.


