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Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Starptautiskās tirdzniecības komiteja ir nolēmusi iesniegt 
atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. Starptautiskās tirdzniecības komiteja 2021. gada 26. maija 
sanāksmē nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Šajā sanāksmē Starptautiskās tirdzniecības komiteja izskatīja konkrēto jautājumu un nolēma 
aicināt par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Bernd Lange



PE691.134v02-00 2/2 AL\1232478LV.docx

LV

IEROSINĀJUMI

A. tā kā dalībvalsts izstāšanās no Eiropas Savienības ir milzīgs politisks, ekonomisks un sociāls 
satricinājums, kura negatīvās sekas var tikai daļēji mazināt ar rūpīgi plānotu un sarunu ceļā 
organizētu sakārtotas izstāšanās kārtību;

B. tā kā Apvienotās Karalistes izstāšanās process ir pietiekami parādījis, ka valsts, kas izstājas, 
to nav pirms tam labi plānojusi, ko apliecina Apvienotās Karalistes daudzās izmaiņas tās nostājā 
par būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar Apvienotās Karalistes izstāšanos, tādējādi radot 
papildu sarežģītību sarunās, kā arī apdraudot ekonomikas dalībnieku sagatavošanās darbus un 
ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu spēju pielāgoties jaunajai situācijai,

1. uzskata, ka LES 50. panta 3. punktā noteiktais divu gadu laikposms, kad ES Līgumi vairs 
nav piemērojami dalībvalstij, kura izstājas, no izstāšanās paziņošanas brīža, ir pārāk īss 
laikposms, lai sagatavotos būtiskajām izmaiņām ekonomiskajās un tirdzniecības attiecībās starp 
ES un valsti, kura izstājas, jo īpaši tāpēc, ka jebkura izstāšanās vienmēr būtu saistīta ar 
ekonomikas saišu destruktīvu izjaukšanu un regulējuma izmaiņām; atgādina, ka visā divu gadu 
laikā visi ES ekonomikas dalībnieki un pilsoņi, kā arī trešo valstu tirdzniecības partneri saskārās 
ar vēl nepieredzēta līmeņa juridisko nenoteiktību;

2. uzsver, ka, ņemot vērā ES iekšējā tirgus integrācijas līmeni, dalībvalsts izstāšanās ietekmē 
visas saimnieciskās darbības jomas un ir nepieciešami juridiski un administratīvi pielāgojumi 
visos ES, dalībvalstu un vietējos līmeņos, kas jāpapildina ar izpratnes veidošanas kampaņām 
un sīki izstrādātiem norāžu dokumentiem, kā tas bija gadījumā ar sagatavotību Brexit un 
gatavības paziņojumiem, kurus Komisija publicēja, gatavojoties Apvienotās Karalistes 
izstāšanās procesam, labi apzinoties, ka saites tiks sarautas — gan sakārtotas izstāšanās 
gadījumā, kura pamatosies uz līgumu, gan gadījumā, ja izstāšanās notiks bez sarunās panāktas 
vienošanās;

3. konstatē, ka dalībvalsts izstāšanās radīja vēl nepieredzētas juridiskās sekas ES 
starptautiskajām saistībām, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību pārskatīt PTO līmenī 
saskaņotās tarifa kvotas, lai ņemtu vērā kvotu daļu, ko izmanto dalībvalsts, kura izstājas, 
tādējādi ļaujot trešām valstīm iesniegt papildu pieprasījumus par piekļuvi tirgum; uzskata, ka 
līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos ES tarifa kvotu sadalījums principā tika labi pārvaldīts, 
vispirms pieņemot iekšēju tiesību aktu, ar ko nosaka no jauna iedalītās ES kvotu daļas (proti, 
Regulas (ES) 2019/216 veidā1), un pēc tam veicot pēcpasākumus sarunās ar trešām valstīm 
PTO līmenī, lai gan PTO līmenī nav tādu tiesību normu, kas pievērstos jautājumam par muitas 
savienības iziršanu; 

4. ņemot vērā dalībvalsts izstāšanās no ES būtisko ietekmi uz ekonomiku un tirdzniecību, iesaka 
Konstitucionālo jautājumu komitejai, ka izstāšanās procesa pārvaldībā tirdzniecības politikai 
būtu lietderīgi ciešāk iesaistīt Starptautiskās tirdzniecības komiteju no pašiem pirmajiem 
izstāšanās sarunu procesa posmiem.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/216 (2019. gada 30. janvāris) par Savienības PTO sarakstā 
iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 32/2000, PE/71/2018/REV/1, OV L 38, 8.2.2019., 1.–25. lpp.


