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Juridiskās komitejas koordinatori 2019. gada 6. novembra sanāksmē nolēma saskaņā ar 
Reglamenta 56. panta 1. punktu sniegt atzinumu vēstules veidā par Līgumu par Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas1 („Izstāšanās līgums”), galveno uzmanību pievēršot mūsu komitejas 
kompetencēm. Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 24. oktobra lēmumu 2019. 
gada 6. novembris mani kā komitejas priekšsēdētāju iecēla par atzinuma sagatavotāju, un 
atzinums ir sagatavots vēstules veidā.

Ieteikums

Juridiskā komiteja 2020. gada 16. janvāra sanāksmē ar 17 balsīm „par”, 1 balsi „pret” un 2 
atturoties2 attiecīgi nolēma ieteikt Konstitucionālo jautājumu komitejai nesniegt piekrišanu 
izstāšanās līgumam, kamēr Apvienotās Karalistes izstāšanās līguma likumprojekts, ar ko 
paredzēts īstenot izstāšanās līgumu, nav pieņemts galīgajā variantā un to nav parakstījušas 
visas attiecīgās Apvienotās Karalistes instances un nav novērtētas tā juridiskās sekas, lai 
turpmāk īstenotu Izstāšanās līgumu.

Juridiskā komiteja ieteikumu ir sniegusi, pienācīgi ņemot vērā Izstāšanās līguma noteikumus, 

1 OV CI 384/1, 12.11.2019., 1. lpp.
2 Galīgajā balsošanā piedalījās: Lucy Nethsingha (priekšsēdētāja), Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, 
Marion Walsmann (priekšsēdētāja vietnieki), 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 vietā saskaņā ar Reglamenta 
209. panta 7. puntu).
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jo īpaši tā 4. un 5. pantu, II daļu par pilsoņu tiesībām, III daļas IV sadaļas noteikumus par 
intelektuālo īpašumu, VI sadaļu par pašreizējo tiesu iestāžu sadarbību civillietās un 
komerclietās un to ciešo saistību ar notikumiem pirms pārejas perioda beigām; X sadaļu par 
Savienības tiesas un administratīvajiem procesiem; XII sadaļu par privilēģijām un imunitāti, 
jo īpaši noteikumus par Eiropas Parlamenta deputātu imunitāti un XIII sadaļu par citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darbību, IV daļu 
par pāreju un VI daļu par institucionāliem un nobeiguma noteikumiem, jo īpaši ņemot vērā I 
sadaļu par konsekventu interpretāciju un piemērošanu.

Juridiskās komitejas vārdā vēlos vērst Konstitucionālo jautājumu komitejas uzmanību uz 
turpmāk izklāstītajiem elementiem, kas uzskatāmi par būtiskiem piekrišanas sniegšanai.

1. Dalībvalsts izstāšanās no Eiropas Savienības, lai gan tai ir suverēnas tiesības, būtu 
jānosaka pēc iespējas pienācīgā veidā, lai, no vienas puses, negatīvi neietekmētu Eiropas 
Savienību, tās pilsoņus un Eiropas integrācijas procesu un, no otras puses, pēc iespējas 
ierobežotu tūlītējas negatīvas sekas dalībvalstīm, kas izstājušās, un tās pilsoņiem.

2. Bez vienošanās par izstāšanos Apvienotā Karaliste automātiski izstātos no Eiropas 
Savienības 2020. gada 31. janvārī, taču tas notiktu haotiski. 

3. Savā 2017. gada 29. marta paziņojumā Apvienotā Karaliste ir darījusi zināmu savu 
nodomu nepakļauties Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijai.  Parlaments 2017. gada 
3. oktobra rezolūcijā par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti uzsvēra, jo 
īpaši attiecībā uz pilsoņu tiesībām, ka, īstenojot apņemšanos nodrošināt, ka 27 ES 
dalībvalstu pilsoņu, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, tiesībām tiek noteikta tieša 
piemērojamība, iekļaujot izstāšanās līgumu Apvienotās Karalistes tiesību aktos, un tas būtu 
jāveic tā, lai novērstu tā vienpusēju grozīšanu, ļautu ES pilsoņiem tieši atsaukties uz 
izstāšanās līgumā paredzētajam tiesībām Apvienotās Karalistes tiesās un valsts pārvaldē, 
piešķirot tam primāru spēku pār Apvienotās Karalistes tiesībām. Turklāt Parlaments ir 
uzsvēris — lai nodrošinātu ES tiesiskā regulējuma konsekvenci un integritāti, Eiropas 
Savienības Tiesai (EST) ir jāsaglabā tādas vienīgās kompetentās iestādes statuss, kura 
interpretē un piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus un izstāšanās līgumu.  Šajā 
kontekstā būtu jānorāda, ka saskaņā ar Izstāšanās līguma noteikumiem un nosacījumiem 
Apvienotā Karaliste ir piekritusi īpašiem noteikumiem attiecībā uz EST jurisdikciju un 
Savienības tiesību interpretāciju un piemērošanu.  Tas ir būtisks Izstāšanās līguma 
elements, un jebkāda vienpusēja atkāpe no tā noteikumiem šajā sakarībā, jo īpaši pieņemot 
īstenošanas noteikumus, piemēram, Izstāšanās līguma likumprojektu, ir absolūts pamats 
tam, ka Eiropas Parlaments atturas no piekrišanas sniegšanas.  No tā izriet, ka Parlamenta 
piekrišanu var sniegt tikai ar nosacījumu, ka puses pilnībā un labticīgi ievēro Izstāšanās 
līgumā panākto rūpīgi līdzsvaroto risinājumu attiecībā uz Tiesas jurisdikciju un tās lomu 
Savienības tiesību aktu un paša Izstāšanās līguma interpretēšanā un piemērošanā. 

4. Ir ļoti svarīgi līdz pārejas perioda beigām pilnībā un pēc iespējas lielākā mērā saglabāt 
Apvienotajā Karalistē dzīvojošo 27 ES dalībvalstu pilsoņu un ES dzīvojošo Apvienotās 
Karalistes pilsoņu, jo īpaši ģimeņu un neaizsargāto pilsoņu, tiesības un jo īpaši attiecībā uz 
iegūtajām tiesībām.  Tas jau no sarunu sākuma bija Parlamenta galvenā pamatnostādne un 
nosacījums piekrišanas sniegšanai, un gan šī pamatnostādne, gan nosacījums obligāti 
jāsaglabā.
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5. Apvienotās Karalistes sakārtota izstāšanās no Eiropas Savienības ir ārkārtīgi svarīga 
Ziemeļīrijai un tās turpmākajām attiecībām ar Īriju, lai nodrošinātu mieru un tādējādi 
saglabātu visas Lielās piektdienas vienošanās daļas.  Šajā sakarībā ir jānorāda, ka 
pārskatītā Protokola par Īriju un Ziemeļīriju grozīto noteikumu īstenošana var radīt 
problēmas, un tie būs rūpīgi jāizstrādā un jāuzrauga.  Viens no elementiem, kas būs rūpīgi 
jāpārbauda un jāapsver, attiecas uz to uzņēmumu jurisdikciju, kuri veic uzņēmējdarbību un 
darbojas Ziemeļīrijā.

6. Apvienotās Karalistes Izstāšanās līguma likumprojekts, ar ko paredzēts īstenot Izstāšanās 
līgumu, ir Apvienotās Karalistes iekšējās tiesiskās kārtības akts, un tā juridiskās sekas 
attiecībā uz Izstāšanās līguma īstenošanu ir būtiskas piekrišanas sniegšanai.  Tie būtu 
rūpīgi jāanalizē, pirms tiek pieņemts lēmums par piekrišanu, un, ja piekrišana tiek dota, tie 
būs cieši jāuzrauga gan Apvienotajai Karalistei, gan Eiropas Savienībai.

7. Neatkarīgā uzraudzības iestāde, kuru pašlaik veido Apvienotā Karaliste, kļūs kompetenta 
saņemt ES-27 pilsoņu sūdzības par iespējamiem tādu viņu tiesību pārkāpumiem, kas izriet 
no Izstāšanās līguma. Tā būs kompetenta uzsākt izmeklēšanas darbības un celt prasību 
tiesā. Ņemot vērā šīs struktūras turpmāko svarīgo lomu, nodrošinot atbilstību Izstāšanās 
līgumam un līdz ar to arī ES tiesību aktiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī iestāde tiktu izveidota 
tā, lai tā varētu ātri un pilnīgi neatkarīgi reaģēt uz Savienības pilsoņu sūdzībām.

8. Izstāšanās līgumā ir paredzēts pārejas periods līdz 2020. gada beigām, kuru var pagarināt 
līdz 1 vai 2 gadiem; Saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām ir pilnvaras, kas tām piešķirtas Savienības tiesībās 
attiecībā uz Apvienoto Karalisti, kā arī attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām, kas 
dzīvo vai ir izveidotas Apvienotajā Karalistē. Jo īpaši Eiropas Savienības Tiesai ir 
Līgumos paredzētā jurisdikcija.  Būtu jānorāda, ka pārejas perioda pagarināšanas iespēja 
būtu pienācīgi jāapsver, lai vēl vairāk veicinātu Apvienotās Karalistes sakārtotu izstāšanos, 
pabeidzot sarunas par turpmākajām attiecībām starp Apvienoto Karalisti un Eiropas 
Savienību.

Ticu, ka iepriekš sniegtais izklāsts dos noderīgu ieguldījumu ziņojumā, kas jāizstrādā 
Konstitucionālo jautājumu komitejai.

Ar cieņu

Lucy Nethsingha


