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Tárgy: A Jogi Bizottság véleménye a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből 
történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (2018/0427(NLE))

A Jogi Bizottság koordinátorai 2019. november 6-i ülésükön úgy határoztak, hogy a 
bizottságunk hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkozva az eljárási szabályzat 56. cikkének 
(1) bekezdésével összhangban levél formájában véleményt nyilvánítanak a Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-
közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásról1 (a továbbiakban: a kilépésről 
rendelkező megállapodás). Az Elnökök Értekezlete 2019. október 24-i határozata alapján 
2019. november 6-án – mint a bizottság elnökét – engem jelöltek ki a vélemény előadójának, 
és a vélemény levél formájában került megfogalmazásra.

Az ajánlás:

A Jogi Bizottság 2020. január 16-i ülésén 17 szavazattal, 1 ellenében és 2 tartózkodással2 
tehát úgy határozott, hogy azt javasolja az Alkotmányügyi Bizottságnak, hogy mindaddig ne 
adja egyetértését a kilépésről rendelkező megállapodáshoz, amíg az Egyesült Királyság 
kilépésről rendelkező megállapodásról szóló törvényjavaslatának – amely a kilépésről szóló 
megállapodást hatályba lépteti – végleges elfogadására és az Egyesült Királyság valamennyi 
illetékes szerve általi aláírására, továbbá jogkövetkezményeinek a kilépésről rendelkező 
megállapodás jövőbeli végrehajtását érintő értékelésére sor nem kerül.

1 HL CI 384., 2019.11.12., 1. o.
2 A zárószavazáson jelen voltak: Lucy Nethsingha(elnök), Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Marion 
Walsmann (alelnökök), 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 Pons helyett az eljárási szabályzat 209. cikkének 
(7) bekezdése szerint).
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Az ajánlás megfogalmazása során a Jogi Bizottság kellő mértékben figyelembe vette a 
kilépésről rendelkező megállapodás rendelkezéseit, különösen annak 4. és 5. cikkét, a 
polgárok jogairól szóló második részét, harmadik részének a szellemi tulajdonról szóló IV. 
címét, a polgári és kereskedelmi ügyekben folyamatban lévő igazságügyi együttműködésről 
szóló VI. címét, valamint ezeknek az átmeneti időszak végét megelőző eseményekkel való 
szoros kapcsolatát; az uniós bírósági és közigazgatási eljárásokról szóló X. címét; a 
kiváltságokról és mentességekről szóló XII. címét, különösen az Európai Parlament 
képviselőinek mentességét érintő rendelkezéseket; az uniós intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek működésével kapcsolatos egyéb kérdésekről szóló XIII. címét, az átmenetről 
szóló negyedik részét, az intézményi és záró rendelkezésekről szóló hatodik részét, különös 
tekintettel annak egységes értelmezésről és alkalmazásról szóló I. címére.

A Jogi Bizottság nevében szeretném felhívni az Alkotmányügyi Bizottság figyelmét az alábbi 
elemekre, amelyek az egyetértés alkalmazásában alapvető fontosságúaknak tekintendők:

1. valamely tagállam Európai Unióból való kilépését – amely az adott tagállam szuverén joga 
– a lehető legrendezettebb módon kell lebonyolítani, hogy az egyrészt ne érintse negatívan az 
Európai Uniót, annak polgárait és az európai integráció folyamatát, másrészt viszont, 
amennyire lehetséges, korlátozza a kilépő tagállamot és annak polgárait érintő közvetlen 
hátrányos következményeket;

2. kilépésről rendelkező megállapodás hiányában az Egyesült Királyság 2019. március 30-án 
automatikusan és rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból; 

3. az Egyesült Királyság 2017. március 29-i értesítésében kinyilvánította azon szándékát, 
hogy nem kíván az Európai Unió Bíróságának joghatósága alá tartozni.  Az Egyesült 
Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról szóló 2017. október 3-i állásfoglalásában 
a Parlament különösen a polgárok jogai tekintetében hangsúlyozta, hogy azon 
kötelezettségvállalást, amely szerint az EU-27 tagállamok Egyesült Királyságban élő 
polgárainak jogai közvetlen hatással bírnak azáltal, hogy a kilépési megállapodást az Egyesült 
Királyság törvényei közé foglalják, oly módon kell teljesíteni, hogy megelőzzék e tekintetben 
az egyoldalú változtatásokat, lehetővé tegyék az uniós polgárok számára, hogy a kilépési 
megállapodásban foglalt jogokra hivatkozzanak közvetlenül az Egyesült Királyság bíróságai 
és közigazgatása előtt, valamint elsőbbséget biztosítsanak az Egyesült Királyság törvényeivel 
szemben, és hangsúlyozta, hogy az uniós jogrend koherenciájának és integritásának 
biztosítása érdekében továbbra is az Európai Unió Bíróságának (EUB) kell az uniós jog és a 
kilépési megállapodás értelmezésének és végrehajtásának egyetlen és illetékes szerveként 
működnie.  Ezzel összefüggésben meg kell említeni, hogy a kilépésről rendelkező 
megállapodás feltételei között az Egyesült Királysággal megállapodás született az EUB 
joghatóságára és az uniós jog értelmezésére és alkalmazására vonatkozó különös 
rendelkezésekről.  Ez a kilépésről rendelkező megállapodás alapvető eleme, és annak 
vonatkozó rendelkezéseitől való – különösen a kilépésről rendelkező megállapodásról szóló 
törvényjavaslathoz hasonló végrehajtási rendelkezések elfogadása útján megvalósított – 
bármilyen egyoldalú eltérésnek az Európai Parlament egyetértésének visszatartását kell 
eredményeznie.  Ebből következik tehát, hogy a Parlament csak annak szem előtt tartásával 
nyilváníthatja ki egyetértését, hogy a felek maradéktalanul és jóhiszeműen tiszteletben tartják 
az EUB joghatósága és az uniós jog, valamint a kilépésről rendelkező megállapodás 
értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos szerepe tekintetében a kilépésről rendelkező 
megállapodásban elért, gondosan kiegyensúlyozott megoldást; 
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4. kulcsfontosságú az EU-27 tagállamok Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező 
állampolgárai jogainak, illetve az Egyesült Királyság EU-ban lakóhellyel rendelkező 
állampolgárai, különösen a családok és a kiszolgáltatott helyzetű polgárok jogainak az 
átmeneti időszakban teljes körű, azt követően pedig a lehető legnagyobb mértékű megőrzése, 
különös tekintettel a szerzett jogokra.  Ez a tárgyalások kezdete óta a Parlament fő tárgyalási 
irányvonala és egyetértésének feltétele volt, és annak is kell maradnia;

5. az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépése elsődleges fontosságú 
Észak-Írország és Írországhoz fűződő jövőbeli viszonya szempontjából a béke megóvása és 
ennélfogva a nagypénteki megállapodás valamennyi elemének megőrzése érdekében.  E 
tekintetben megjegyzendő, hogy az Írországról/Észak-Írországról szóló felülvizsgált 
jegyzőkönyv módosított rendelkezéseinek végrehajtása kihívásokat jelenthet, és azt gondosan 
fel kell építeni és nyomon kell követni.  Az alapos ellenőrzést és megfontolást igénylő elemek 
egyike az Észak-Írországban letelepedett és ott működő társaságokkal kapcsolatos joghatóság;

6. az Egyesült Királyság kilépésről rendelkező megállapodásról szóló törvényjavaslata, amely 
a kilépésről szóló megállapodást hatályba lépteti, az Egyesült Királyság belső jogrendjébe 
tartozó jogi aktus, és annak a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtását érintő 
joghatásai kulcsfontosságúak az egyetértés szempontjából.  Az egyetértésről szóló döntés 
meghozatala előtt alaposan elemezni kell ezeket a joghatásokat, és az egyetértés megadása 
esetén később az Egyesült Királyságnak és az Európai Uniónak is szorosan nyomon kell 
követnie azokat;

7. az Egyesült Királyság most állítja fel azt a független ellenőrző hatóságot, amely illetékes 
lesz abban, hogy befogadja az EU-27 tagállamok állampolgárainak panaszait a kilépésről 
rendelkező megállapodás szerinti jogaikat érintő esetleges jogsértésekkel kapcsolatban. A 
hatóság vizsgálatokat folytathat, és bírósági kereseteket indíthat. Tekintettel e szervnek a 
kilépésről rendelkező megállapodás – és következésképpen az EU jogszabályai – betartásában 
játszott kulcsfontosságú jövőbeli szerepére, rendkívül fontos, hogy e hatóság létrehozása 
során lehetőséget biztosítsanak számára, hogy gyorsan és teljes függetlenséggel intézkedjen 
az uniós polgárok panaszai ügyében;

8. a kilépésről rendelkező megállapodás szerint az átmeneti időszak 2020 végéig tart, amit 
legfeljebb 1 vagy 2 évvel meg lehet hosszabbítani. A kilépésről rendelkező megállapodás 
értelmében az átmeneti időszak alatt uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek 
az Egyesült Királyságra, valamint az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező, illetve 
letelepedett természetes és jogi személyekre vonatkozóan az uniós jog által rájuk ruházott 
hatáskörökkel rendelkeznek. Így különösen, az Európai Unió Bírósága joghatósággal 
rendelkezik a Szerződésekben meghatározottak szerint.  Megjegyzendő, hogy az átmeneti 
időszak meghosszabbításának lehetőségét megfelelően meg kell fontolni, mivel az az 
Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeli kapcsolatokról folyó tárgyalások 
lezárása révén módot ad az Egyesült Királyság rendezett kilépésének további előmozdítására.

Bízom benne, hogy a fentiek hasznos kiegészítést jelentenek az Alkotmányügyi Bizottság 
által megfogalmazott jelentéshez.

Megkülönböztetett tisztelettel:
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Lucy Nethsingha


