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Godātie priekšsēdētāji!

Juridiskās komitejas koordinatori 2020. gada 18. februāra sanāksmē nolēma saskaņā ar 
Reglamenta 56. panta 1. punktu sniegt vēstules veidā atzinumu par ziņojumu par 
ierosinātajām pilnvarām sarunām ar Apvienoto Karalisti (2020/2023(INI)), īpašu uzmanību 
pievēršot mūsu komitejas kompetencēm. Tajā pašā dienā es kā komitejas priekšsēdētājs tiku 
iecelts par atzinuma sagatavotāju.
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Ierosinājumi:

Juridiskā komiteja savā 2020. gada 7. maija sanāksmē, balsojot ar 20 balsīm “par”, 2 balsīm 
“pret” un 2 atturoties1, attiecīgi nolēma aicināt par jautājumu atbildīgās komitejas — Ārlietu 
komiteju un Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus. 

Juridiskā komiteja sniedza ierosinājumus, pienācīgi ņemot vērā šādus dokumentus: Eiropas 
Parlamenta 2020. gada 12. februāra rezolūciju par ierosinātajām pilnvarām sarunām par jaunu 
partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;2 Padomes Lēmumu (2020. 
gada 13. februāris) par pilnvarām sarunām ar Apvienoto Karalisti (par ierosinātajām 
pilnvarām sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto 
Karalisti)3, 2020. gada 24. janvāra Līgumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
Savienības un politisko deklarāciju par turpmāko attiecību satvaru;4 un 2020. gada 19. marta 
teksta projektu nolīgumam par jauno partnerību ar Apvienoto Karalisti.5

Institucionālie un horizontālie aspekti

1. Sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti būs 
tālejošas konstitucionālas un juridiskas sekas gan Apvienotajai Karalistei, gan ES, savukārt 
paredzētā nolīguma noteikumi ilgtermiņā ievērojami ietekmēs pilsoņu dzīvi un uzņēmumus 
Apvienotajā Karalistē un Eiropas Savienībā. Tādēļ pieejai attiecībā uz šo sarunu procesu un 
saturu vajadzētu balstīties uz tiesiskuma vērtībām un garantijām par pārredzamību, juridisko 
noteiktību un tiesību pieejamību. 

2. Šajā sakarā ir visiem spēkiem jāuzsver, ka jaunu nolīgumu par turpmākajām attiecībām 
starp ES un Apvienoto Karalisti var veidot, tikai pamatojoties uz Izstāšanās līguma pareizu un 
efektīvu īstenošanu, kas būtu jāuzskata par priekšnosacījumu auglīgai sadarbībai un par 
garantiju minimumu attiecībā uz godprātīgu pieeju un abu pušu savstarpēju uzticēšanos. 

3. Atgādina, ka politiskajā deklarācijā6 abas puses ir paudušas apņemšanos, ka turpmākās 
attiecības būtu jābalsta uz visaptverošu institucionālo satvaru, kas aptver sadaļas un ar tām 
saistītos nolīgumus, kuri attiecas uz konkrētām sadarbības jomām. Šādi papildinoši nolīgumi 
ir neatņemama daļa vispārējās divpusējās attiecībās, ko reglamentē gaidāmais nolīgums, un 
veido daļu no kopējā satvara. 

1 Galīgajā balsošanā piedalījās šādi komitejas locekļi: Adrián Vázquez Lázara (priekšsēdētājs), Ibán García Del 
Blanco (priekšsēdētāja vietnieks), Sergey Lagodinsky (priekšsēdētāja vietnieks), Raffaele Stancanelli 
(priekšsēdētāja vietnieks), Marion Walsmann (priekšsēdētāja vietniece), 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 P9_TA(2020)0033. 
3 Padomes Lēmums, ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par jaunu 
partnerības nolīgumu (5870/20) un Pielikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.). 
5 UKTF(2020)14. 
6 Politiskā deklarācija, kurā izklāstīts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvars.
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4. Ņemot vērā augstāk minēto, paredzētajā nolīgumā būtu jāparedz visaptverošs pārvaldības 
satvars, tostarp stabils strīdu izšķiršanas mehānisms. Šajā ziņā ir ārkārtīgi svarīgi, lai 
nolīgums par turpmāko partnerību garantētu ES tiesu sistēmas pamatelementu, proti, tās 
procedūru, kurā tiek lūgts Eiropas Savienības Tiesai (EST) sniegt prejudiciālu nolēmumu un 
kuras mērķis ir nodrošināt Savienības tiesību vienveidīgu interpretāciju, konsekvenci, pilnīgu 
iedarbību un autonomiju attiecībā uz dalībvalstu tiesībām un starptautiskajām tiesībām. 
Tādējādi tiek nodrošināts, ka neviena struktūra, ko izveido ar paredzēto nolīgumu, lai 
nodrošinātu minētā nolīguma vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu, nebūs kompetenta 
pārbaudīt un interpretēt ES tiesību jēdzienus un nevarēs Eiropas Savienībai un tās iestādēm, 
kad tās īsteno savas iekšējās pilnvaras, uzlikt par saistošu konkrētu ES tiesību normu 
interpretāciju.7 Tāpēc visi šādi ES tiesību aktu punkti būs jānodod izskatīšanai EST. 

Intelektuālais īpašums 

5. Ar Izstāšanās līgumu ir izveidots mehānisms ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas 
nosaukumu vai garantēto tradicionālo īpatnību, kas Savienībā tiek aizsargātas pārejas perioda 
pēdējā dienā saskaņā ar minētajām regulām, augsta līmeņa aizsardzībai no pārejas perioda 
beigām, neveicot nekādu atkārtotu pārskatīšanu, Apvienotajā Karalistē.8 Tāpat paredzētajā 
nolīgumā par turpmāku partnerību būtu jāparedz mehānisms ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, 
cilmes vietu nosaukumu vai tradicionālo īpatnību dinamiskai aizsardzībai Apvienotajā 
Karalistē, pamatojoties uz turpmāko ES tiesisko regulējumu, un būtu jāiekļauj iespēja īstenot 
ciešu divpusēju sadarbību starp Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) un 
intelektuālā īpašuma birojiem Apvienotajā Karalistē.

6. Paredzētajā nolīgumā būtu jāietver arī stingri un izpildāmi pasākumi, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību, piemēram, autortiesību un blakustiesību, preču zīmju un 
rūpniecisko dizainparaugu, patentu un komercnoslēpumu, atzīšanu un augsta līmeņa 
aizsardzību, pamatojoties uz pašreizējo un turpmāko ES tiesisko regulējumu. Šajā sakarā un 
ņemot vērā to, ka Apvienotā Karaliste nav oficiāli atsaukusi savu parakstu zem Vienotās 
patentu tiesas izveides nolīguma, būtu rūpīgi jāanalizē un jāizvērtē iespēja Apvienotajai 
Karalistei uzņemt daļu no plānotās Vienotās patentu tiesas un dot ieguldījumu vienota ES 
patenta izveidē. 

Uzņēmējdarbības tiesības

7. Lai izvairītos no standartu pazemināšanas un nodrošinātu tiesisko statusu Apvienotajā 
Karalistē un Eiropas Savienībā, ir vēlams paredzētajā nolīgumā iekļaut kopēju standartu 
minimumu attiecībā uz darbības izveidi un veikšanu, akcionāru, kreditoru vai darbinieku 
aizsardzību, uzņēmumu pārskatu sagatavošanas, revīzijas un pārredzamības noteikumiem, kā 
arī tiesas lēmumu savstarpēju atzīšanu attiecībā uz pārstrukturēšanu un bankrotu vai 
maksātnespēju.

Tiesu iestāžu sadarbība civillietās, tostarp ģimenes lietās

7 Šajā saistībā skatīt: Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 18. decembra Atzinums Nr. 2/13 Eiropas Savienības 
pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai kontekstā, 
ECLI:EU:C:2014:2454, 184. punkts.
8 Skatīt: Trešās daļas IV sadaļas 54. pants “Reģistrēto vai piešķirto tiesību aizsardzības turpināšana Apvienotajā 
Karalistē”.
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8. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu turpmāku 
tirdzniecības un uzņēmējdarbības mijiedarbību starp pilsoņiem un uzņēmumiem un lai 
nodrošinātu pusēm noteiktību un pietiekamu aizsardzību pārrobežu darījumos un citās 
darbībās. Ņemot vērā augstāk minēto, vienlaikus aizsargājot ES intereses un ņemot vērā 
Lugāno konvencijas pareizu darbību, būtu rūpīgi jāizvērtē, vai šī Konvencija, kopējot 
vispārējo ES tiesību aktu tekstu, kāds tas bija 2007. gadā, par civiltiesisko jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un attiecinot to arī uz Norvēģiju, Islandi un Šveici, varētu būt piemērots 
risinājums saistībā ar paredzēto partnerību ar AK un vai būtu jādod iespēja tām ES 
dalībvalstīm, kas nepiedalās brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, piedalīties šajā 
Konvencijā kā atsevišķām līgumslēdzējām pusēm. Šajā nolūkā būtu arī jāapsver, vai 
Apvienotās Karalistes kā neatkarīgas puses pievienošanās Lugāno sistēmai ļautu ES saglabāt 
vispārēju līdzsvaru tās attiecībās ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, vai arī 
piemērotāks būtu jauns risinājums, kas varētu nodrošināt “dinamisku saskaņošanu” starp 
abām pusēm. Pēdējā minētajā gadījumā ārējās attiecības jomās, uz kurām attiecas ES 
starptautiskās civiltiesības, ietilptu Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē un būtu tās 
tiesību sistēmas neatņemama sastāvdaļa, un uz tām attiektos prejudiciāla nolēmuma 
mehānisms.

9. Paredzētajā nolīgumā būtu jārod jēgpilns un visaptverošs risinājums jo īpaši attiecībā uz 
laulības lietām, vecāku atbildību un citiem ģimenes jautājumiem. Apvienotās Karalistes 
nodoms pievienoties Hāgas 2007. gada Konvencijai par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida 
ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu ir vērtējams atzinīgi. Tomēr tiek atgādināts, 
ka dažos civiltiesību jautājumos ES ir pavirzījusies tālāk par Hāgas Konferenci, pieņemot 
tiesību aktus, kas sīkāk attiecas uz civiltiesisko jurisdikciju, tiesību normu kolīzijām un 
spriedumu atzīšanu starp valstīm. Šajā kontekstā visi paredzētā nolīguma savstarpējās izpildes 
noteikumi attiecībā uz ģimenes lietām būtu jābalsta ne tikai uz tiesu sistēmu savstarpējas 
uzticēšanās principu, bet arī uz noteiktu konstitucionālo garantiju un kopēju pamattiesību 
standartu esamību. 

Esmu pārliecināts, ka augstāk minētais sniegs lietderīgu ieguldījumu Ārlietu komitejas un 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas kopīgi izstrādātajā rezolūcijas priekšlikumā. 

Ar cieņu

Adrián Vázquez Lázara


