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Õiguskomisjoni koordinaatorid otsustasid 6. novembri 2019. aasta koosolekul esitada 
vastavalt kodukorra artikli 56 lõikele 1 kirja vormis arvamuse Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
lepingu1 (edaspidi „väljaastumisleping“) kohta, keskendudes õiguskomisjoni pädevusele. 
Vastavalt esimeeste konverentsi 24. oktoobri 2019. aasta otsusele nimetati mind kui 
komisjoni esimeest 6. novembril 2019 arvamuse koostajaks ning arvamus esitatakse kirja 
vormis.

Soovitus

Õiguskomisjon otsustas oma 16. jaanuari 2020. aasta koosolekul 17 poolt- ja 1 vastuhääle 
ning 2 erapooletuga2 soovitada põhiseaduskomisjonil mitte anda väljaastumislepingule 
nõusolekut seni, kuni väljaastumislepingu jõustamiseks mõeldud Ühendkuningriigi 
väljaastumislepingu eelnõu ei ole lõplikult vastu võetud ja kõigi Ühendkuningriigi asjaomaste 
instantside poolt alla kirjutatud ning selle õiguslikke tagajärgi seoses väljaastumislepingu 
tulevase rakendamisega ei ole hinnatud.

Õiguskomisjon võtab soovituse andmisel nõuetekohaselt arvesse väljaastumislepingu sätteid, 
eelkõige selle artikleid 4 ja 5, teist osa kodanike õiguste kohta, kolmanda osa IV jaotise 
sätteid intellektuaalomandi kohta, VI jaotist poolelioleva õigusalase koostöö kohta tsiviil- ja 

1 ELT CI 384/1, 12.11.2019, lk 1.
2 Lõpphääletuse ajal olid kohal Lucy Nethsingha (esimees), Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Marion 
Walsmann (aseesimehed), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Jackie Jones, 
Mislav Kolakušić; Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sabrina Pignedoli, Jiří 
Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, 
Tiemo Wölken, Juan Ignacio Zoido Álvarez (Esteban González Ponsi asemel artikli 209 lõike 7 kohaselt).
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kaubandusasjades ning nende tihedat seost enne üleminekuperioodi lõppu toimunud 
juhtumitega, X jaotist liidu kohtu- ja haldusmenetluste kohta, XII jaotist privileegide ja 
immuniteetide kohta, eelkõige Euroopa Parlamendi liikmete puutumatust käsitlevaid sätteid, 
ning XIII jaotist muude liidu institutsioonide, organite ja asutustega seotud küsimuste kohta, 
neljandat osa ülemineku kohta ning kuuendat osa institutsiooniliste ja lõppsätete kohta, 
eelkõige selle I jaotist ühetaolise tõlgendamise ja kohaldamise kohta.

Sooviksin juhtida õiguskomisjoni nimel põhiseaduskomisjoni tähelepanu järgmistele 
elementidele, mida tuleb nõusoleku andmisel oluliseks pidada.

1. Liikmesriigi Euroopa Liidust väljaastumine, mis on küll selle liikmesriigi suveräänne 
õigus, tuleks korraldada võimalikult korrakohaselt, et ühelt poolt mitte avaldada negatiivset 
mõju Euroopa Liidule, selle kodanikele ja Euroopa integratsiooniprotsessile ning teiselt poolt 
piirata võimalikult suures ulatuses vahetuid negatiivseid tagajärgi väljaastuvale liikmesriigile 
ja selle kodanikele.

2. Ilma väljaastumislepinguta langeb Ühendkuningriik 31. jaanuaril 2019 automaatselt 
Euroopa Liidust välja ja sel juhul toimub see korrastamatult. 

3. Oma 29. märtsi 2017. aasta teates andis Ühendkuningriik teada oma kavatsusest väljuda 
Euroopa Liidu Kohtu jurisdiktsiooni alt. Oma 3. oktoobri 2017. aasta resolutsioonis 
Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta rõhutas parlament eelkõige kodanike 
õiguste osas, et Ühendkuningriigi võetud kohustus tagada Ühendkuningriigis elavate ELi 27 
liikmesriigi kodanike õiguste vahetu õigusmõju väljaastumislepingu Ühendkuningriigi 
õigusesse inkorporeerimise teel tuleks jõustada viisil, mis ei lase seda ühepoolselt muuta, mis 
võimaldab ELi kodanikel kasutada väljaastumislepingust tulenevaid õigusi vahetult 
Ühendkuningriigi kohtutes ja haldusasutustes ning muudab selle Ühendkuningriigi õiguse 
suhtes ülimuslikuks, ning rõhutas, et sidususe ja liidu õiguskorra terviklikkuse tagamiseks 
peab Euroopa Liidu Kohus jääma ainsaks pädevaks asutuseks, kes Euroopa Liidu õigust ja 
väljaastumislepingut tõlgendab ja jõustab. Sellega seoses tuleks märkida, et 
väljaastumislepingu tingimuste kohaselt on Ühendkuningriik nõustunud erisätetega, mis 
käsitlevad Euroopa Kohtu pädevust ning liidu õiguse tõlgendamist ja kohaldamist. See on 
väljaastumislepingu oluline osa ning ühepoolne kõrvalekaldumine selle sätetest, eelkõige 
selliste rakendussätete nagu väljaastumislepingu eelnõu vastuvõtmise abil, peab kaasa tooma 
nõusoleku andmisest keeldumise Euroopa Parlamendi poolt. Sellest järeldub, et parlament 
saab anda oma nõusoleku üksnes eeldusel, et pooled austavad täielikult ja heas usus 
väljaastumislepingus saavutatud hoolikalt tasakaalustatud lahendust, mis puudutab Euroopa 
Kohtu pädevust ning selle rolli liidu õiguse ja väljaastumislepingu tõlgendamisel ja 
kohaldamisel. 

4. Väga oluline on säilitada Ühendkuningriigis elavate ELi 27 liikmesriigi kodanike ja ELis 
elavate Ühendkuningriigi kodanike, eriti perekondade ja vähekaitstud inimeste õigused, 
eelkõige omandatud õigused, üleminekuperioodi lõpuni täies ulatuses ja võimalikult suures 
ulatuses pärast seda. See oli läbirääkimiste algusest peale parlamendi peamine 
läbirääkimissuunis ja nõusoleku andmise tingimus ning seda muuta ei tohi.

5. Ühendkuningriigi korrakohane väljaastumine Euroopa Liidust on Põhja-Iirimaa ja tema 
tulevaste suhete jaoks Iirimaaga esmatähtis, et tagada rahu ja seeläbi säilitada kõik suure 
reede kokkuleppe osad. Sellega seoses tuleb märkida, et Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva 
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muudetud protokolli muudetud sätete rakendamine võib tekitada probleeme ning seda tuleb 
hoolikalt kavandada ja jälgida. Üks hoolikat uurimist ja kaalumist vajav element on seotud 
Põhja-Iirimaal asuvate ja tegutsevate äriühingute jurisdiktsiooniga.

6. Ühendkuningriigi väljaastumislepingu eelnõu, millega jõustatakse väljaastumisleping, on 
Ühendkuningriigi riikliku õiguskorra kohane õigusakt ning selle õiguslik toime 
väljaastumislepingu rakendamisel on nõusoleku andmisel keskse tähtsusega. Seda tuleks enne 
nõusoleku andmise otsuse tegemist hoolikalt analüüsida ning nõusoleku andmise korral 
peavad nii Ühendkuningriik kui ka Euroopa Liit seda hoolikalt jälgima.

7. Praegu Ühendkuningriigis loodav sõltumatu järelevalveasutus saab pädevuse hakata võtma 
vastu ELi 27 liikmesriigi kodanike kaebusi väljaastumislepingust tulenevate õiguste 
võimaliku rikkumise kohta. Tal saab olema pädevus algatada uurimisi ja esitada hagisid. 
Arvestades asutuse tulevast olulist rolli väljaastumislepingu ja seega ka ELi õiguse järgimise 
tagamisel, on äärmiselt oluline, et see asutus loodaks viisil, mis võimaldab tal liidu kodanike 
kaebuste korral kiiresti ja sõltumatult tegutseda.

8. Väljaastumislepinguga nähakse ette üleminekuperiood kuni 2020. aasta lõpuni, mida võib 
pikendada kuni 1 või 2 aasta võrra. Väljaastumislepingu kohaselt on liidu institutsioonidel, 
organitel ja asutustel üleminekuperioodi jooksul Ühendkuningriigi ning Ühendkuningriigis 
elavate füüsiliste isikute või seal asuvate juriidiliste isikute suhtes neile liidu õigusega antud 
volitused. Eelkõige on Euroopa Liidu Kohtul pädevus vastavalt aluslepingutes sätestatule. 
Tuleks märkida, et üleminekuperioodi pikendamise võimalust tuleks nõuetekohaselt kaaluda, 
et hõlbustada veelgi Ühendkuningriigi korrakohast väljaastumist, viies lõpule läbirääkimised 
Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu tulevaste suhete üle.

Loodetavasti on eeltoodust kasu põhiseaduskomisjoni raporti koostamisel.

Lugupidamisega

Lucy Nethsingha


