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Tisztelt Elnök Urak!

2020. február 18-i ülésükön a Jogi Bizottság koordinátorai úgy határoztak, hogy az eljárási 
szabályzat 56. cikkének (1) bekezdésével összhangban, levél formájában véleményt 
nyilvánítanak az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó javasolt 
megbízatásról szóló jelentésről (2020/2023(INI)), különös tekintettel bizottságunk 
hatásköreire. Ugyanezen a napon a bizottság elnökeként engem kineveztek a vélemény 
előadójának.
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Ajánlások:

2020. május 7-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően 20 szavazattal, 2 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással1 úgy határozott, hogy felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi módosításokat. 

Ezen ajánlások megtétele során a Jogi Bizottság kellően figyelembe vette a következőket: az 
Európai Parlament 2020.február 12-i állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló tárgyalásokra javasolt 
megbízatásról;2 a Tanács 2020. február 13-i határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló tárgyalásokra vonatkozó javasolt 
megbízatásról3, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai 
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2020. január 24-i 
megállapodásról és a jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról szóló politikai 
nyilatkozatról;4 és az Egyesült Királysággal való új partnerségről szóló megállapodás 2020. 
március 19-i szövegtervezete.5

Intézményi és horizontális szempontok

1. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával folytatandó új partnerségre 
irányuló tárgyalások messzemenő alkotmányos és jogi következményekkel járnak mind az 
Egyesült Királyságra, mind az EU-ra nézve, míg a tervezett megállapodás rendelkezései 
jelentős, hosszú távú hatást gyakorolnak majd az Egyesült Királyság és az EU polgárainak 
életére és vállalkozásaira. A tárgyalások folyamatára és tartalmára vonatkozó megközelítést 
ezért a jogállamiság értékeire, valamint az átláthatóság, a jogbiztonság és a jog 
hozzáférhetőségének garanciáira kell alapozni. 

2. E tekintetben nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti 
jövőbeli kapcsolatokról szóló új megállapodás csak a kilépésről rendelkező megállapodás 
pontos és hatékony végrehajtására épülhet, amelyet a gyümölcsöző együttműködés szükséges 
előfeltételének, valamint a két fél közötti jóhiszeműség és kölcsönös bizalom minimális 
garanciájának kell tekinteni. 

1 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Adrián Vázquez Lázara (elnök), Ibán García Del Blanco 
(alelnök), Sergey Lagodinsky (alelnök), Raffaele Stancanelli (alelnök), Marion Walsmann (alelnök), Manon 
Aubry, Daniel Buda, Gunnar Beck, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, 
Gilles Lebreton, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, 
Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos. 
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0033. 
3 A Tanács határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával egy új partnerségi 
megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról (5870/20) és Melléklet a 
következőhöz: A Tanács határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával egy új 
partnerségi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról (5870/20 ADD 1 REV 
3). 
4 Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai 
Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.). 
5 UKTF(2020)14. 
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3. Emlékeztet arra, hogy a politikai nyilatkozatban6 mindkét fél kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a jövőbeli kapcsolatnak egy olyan átfogó intézményi kereten kell alapulnia, amely az 
együttműködés konkrét területeihez kapcsolódó fejezetekre és kapcsolódó megállapodásokra 
terjed ki. Az ilyen kiegészítő megállapodások a jövőbeli megállapodás által szabályozott 
átfogó kétoldalú kapcsolatok szerves részét és a közös intézményi keret részét képezik. 

4. Tekintettel a fentiekre a tervezett megállapodásnak egy szilárd vitarendezési mechanizmust 
is magában foglaló átfogó irányítási keretet kell biztosítania. E tekintetben rendkívül fontos, 
hogy a jövőbeli partnerségről szóló megállapodás biztosítsa az uniós igazságszolgáltatási 
rendszer sarokkövét, nevezetesen az Európai Unió Bírósága (EUB) előtti előzetes 
döntéshozatali eljárást, amelynek célja az uniós jog egységes értelmezésének, 
koherenciájának, teljes körű érvényesülésének és autonómiájának biztosítása a tagállamok 
joga és a nemzetközi jog tekintetében. Biztosítani kell tehát, hogy egyetlen, a tervezett 
megállapodás által e megállapodás egységes értelmezésének és alkalmazásának biztosítása 
céljából létrehozott szervnek se legyen hatásköre az uniós jog fogalmainak vizsgálatára és 
értelmezésére, és ne köthesse az EU-t és intézményeit belső hatásköreik gyakorlása során az 
uniós jog szabályainak egy adott konkrét értelmezéséhez.7 Az uniós jog ilyen pontjait ezért az 
EUB elé kell terjeszteni. 

Szellemi tulajdon 

5. A kilépésről rendelkező megállapodás mechanizmust hoz létre a földrajzi jelzések, 
eredetmegjelölések és hagyományos különleges termékek magas szintű oltalmára az Unióban 
a konkrét uniós rendeletek által biztosított átmeneti időszak utolsó napján, az átmeneti 
időszak végétől kezdődően, felülvizsgálat nélkül az Egyesült Királyságban.8 Hasonlóképpen, 
a jövőbeli partnerségről szóló tervezett megállapodásnak rendelkeznie kell a földrajzi 
jelzések, eredetmegjelölések és hagyományos különleges termékek Egyesült Királyságban 
történő dinamikus oltalmának mechanizmusáról a jövőbeli uniós jogi keret alapján, és 
magában kell foglalnia az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és az Egyesült 
Királyság szellemi tulajdoni hivatalai közötti szoros kétoldalú együttműködés lehetőségét.

6. A tervezett megállapodásnak a jelenlegi és jövőbeli uniós jogi keret alapján erőteljes és 
végrehajtható intézkedéseket kell tartalmaznia a szellemi tulajdonjogok, így a szerzői és 
szomszédos jogok, a védjegyek és ipari minták, a szabadalmak és az üzleti titkok elismerésére 
és magas szintű védelmére vonatkozóan. Ebben az összefüggésben és figyelembe véve, hogy 
az Egyesült Királyság hivatalosan nem vonta vissza az egységes szabadalmi bíróságról szóló 
megállapodás aláírását, alaposan meg kell vizsgálni és értékelni kell annak lehetőségét, hogy 
részben az Egyesült Királyság adjon otthont a tervezett egységes szabadalmi bíróságnak, és 
hogy hozzájáruljon az egységes uniós szabadalom létrehozásához. 

Társasági jog

7. Az előírások fellazulásának elkerülése, valamint az Egyesült Királyságban és az EU-ban a 

6 Politikai nyilatkozat az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretének 
meghatározásáról
7 E tekintetben lásd még: Az Európai Unió Bíróságának 2/13. sz. véleménye az Európai Uniónak az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez való csatlakozásáról, 
ECLI:EU:C:2014:2454, 184. pont.
8 Lásd: IV. cím, 54. cikk: „A bejegyzett vagy biztosított jogok folyamatos oltalma az Egyesült Királyságban”.



PE650.555v02-00 4/5 AL\1204714HU.docx

HU

jogképesség biztosítása érdekében helyénvaló, hogy a tervezett megállapodás közös 
minimumszabályokat tartalmazzon a műveletek létrehozására és végrehajtására, a 
részvényesek, hitelezők vagy munkavállalók védelmére, a vállalati jelentéstételre és 
könyvvizsgálatra, valamint az átláthatósági szabályokra, továbbá a szerkezetátalakítással, 
csőddel vagy fizetésképtelenséggel kapcsolatos bírósági határozatok kölcsönös elismerésére 
vonatkozóan.

Igazságügyi együttműködés polgári, többek között családi ügyekben is

8. A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés kiemelkedő fontosságú a 
polgárok és a vállalatok közötti jövőbeli kereskedelmi és üzleti interakciók biztosítása, 
valamint a határokon átnyúló ügyletekben és egyéb tevékenységekben részt vevő felek 
biztonságának és megfelelő védelmének biztosítása érdekében. Ennek fényében – az uniós 
érdekek védelme mellett és a Luganói Egyezmény megfelelő működésének tükrében – 
alaposan meg kell vizsgálni, hogy ez az egyezmény – a polgári joghatóságról és a határozatok 
elismeréséről szóló, 2007-ben hatályos általános uniós jog szövegének másolatával és 
Norvégiára, Izlandra és Svájcra való kiterjesztésével – megfelelő megoldást jelenthet-e az 
Egyesült Királysággal tervezett partnerség keretében, és hogy a szabadságon, a biztonságon és 
a jog érvényesülésén alapuló térségben részt nem vevő uniós tagállamok számára biztosítani 
kell-e azt a lehetőséget, hogy külön szerződő felekként részt vegyenek ebben az 
egyezményben. E célból azt is meg kell vizsgálni, hogy az Egyesült Királyságnak a luganói 
rendszerhez való független csatlakozása lehetővé tenné-e az EU számára, hogy megőrizze a 
harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolatainak általános 
egyensúlyát, vagy megfelelőbb lenne-e egy olyan új megoldás, amely biztosítaná a két fél 
közötti „dinamikus összehangolást”. Ez utóbbi esetben a külkapcsolatok az uniós nemzetközi 
polgári jog hatálya alá tartozó területeken az Unió kizárólagos hatáskörébe tartoznának, és az 
Unió jogrendjének szerves részét képeznék, és az előzetes döntéshozatali eljárás hatálya alá 
tartoznának.

9. A tervezett megállapodásnak érdemi és átfogó megoldást kell találnia különösen a 
házassági ügyek, a szülői felelősség és egyéb családi ügyek tekintetében. Üdvözlendő, hogy 
az Egyesült Királyság csatlakozni kíván a gyermektartás és a családi tartásdíjak egyéb 
formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. évi hágai egyezményhez. Mindazonáltal 
emlékeztetni kell arra, hogy az EU néhány polgári jogi kérdésben tovább ment a Hágai 
Konferencián azáltal, hogy olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek részletesebben 
foglalkoznak a polgári igazságszolgáltatással, a kollízióval és a határozatok országok közötti 
elismerésével. Ebben az összefüggésben a tervezett megállapodás családi ügyekre vonatkozó 
esetleges kölcsönös végrehajtási rendelkezéseinek nemcsak az igazságszolgáltatási rendszerek 
közötti kölcsönös bizalom elvén kell alapulniuk, hanem bizonyos alkotmányos garanciák és 
közös alapvető jogi normák meglétén is. 

Bízom abban, hogy a fentiek hasznosan hozzájárulnak majd a Külügyi Bizottság és a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által közösen kidolgozott állásfoglalási indítványhoz. 

Tisztelettel,
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Adrián Vázquez Lázara


