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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za zunanje 
zadeve in Odbor za mednarodno trgovino kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije 
vključita naslednje pobude:

A. Vsebina predvidenega sporazuma, ključne vrednote in upravljanje

1. pozdravlja osnutek besedila o sporazumu o novem partnerstvu z Združenim 
kraljestvom, ki ga je Evropska komisija objavila 18. marca 2020 in v katerem predlaga 
celovit sporazum o vseh področjih sodelovanja in vseobsegajoč institucionalni okvir; 
znova poudarja stališče, da mora imeti končni sporazum en sam, dosleden upravljavski 
okvir, ki bo predvidel učinkovito izvrševanje in zanesljiv mehanizem za reševanje 
sporov, da ne bi bilo treba sklepati številnih dvostranskih sporazumov;

2. poudarja, da mora predvideno partnerstvo temeljiti na skupnih vrednotah in 
demokratičnih načelih, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic, kar je treba 
izraziti v zavezujočih političnih klavzulah in tudi z medsebojnim zaupanjem; poudarja, 
da bo EU ostala zavezana Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, zato je treba v 
sporazum o prihodnjem odnosu vključiti zavezo Združenega kraljestva, da bo tudi v 
prihodnje spoštovalo okvir Evropske konvencije o človekovih pravicah;

3. pozdravlja določbe osnutka sporazuma, katerih namen je ohraniti avtonomijo pravnega 
reda EU in vlogo Sodišča Evropske unije kot najvišjega organa za razlago prava EU; 
vztraja, da je sprejetje te vloge nujen pogoj za prihodnje sodelovanje;

B. Napredek pri pogajanjih

4. izraža zaskrbljenost zaradi počasnega napredka pri pogajanjih, med drugim odpovedi 
dveh krogov pogajanj, načrtovanih med karanteno zaradi covida-19, pa tudi zaradi 
njihovega nadaljevanja po 20. aprilu; ugotavlja, da po informacijah projektne skupine za 
odnose z Združenim kraljestvom pri Evropski komisiji kljub prvi izmenjavi mnenj o 
varnosti, preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj ter pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah, varstvu podatkov in pravicah državljanov, pa tudi 
migracijah in azilu, ki je potekala v drugem krogu pogajanj, ni bil dosežen opaznejši 
napredek; opominja, da je mogoče v skladu s členom 132 sporazuma o izstopu 
prehodno obdobje podaljšati le s sklepom skupnega odbora pred 1. julijem 2020; je 
seznanjen, da je vlada Združenega kraljestva v drugem krogu pogajanj poudarila, da 
prehodnega obdobja ne namerava podaljšati; je zelo zaskrbljen zaradi majhne 
verjetnosti, da bodo pogajanja o vseh bistvenih vprašanjih zaključena do konca leta, 
zlasti zaradi pandemije covida-19 in počasnega napredka do zdaj; poziva pogajalski 
partnerici, naj si močno prizadevata za vzporedni napredek na vseh pogajalskih 
področjih, tudi najbolj problematičnih, in sprejmeta celovito pogajalsko strategijo;

C. Pravice državljanov in mobilnost

5. je seznanjen z razpravami v skupnem odboru EU in Združenega kraljestva, 
ustanovljenem na osnovi sporazuma o izstopu, in s prihodnjim srečanjem posebnega 



PE650.591v02-00 4/11 AD\1205875SL.docx

SL

odbora za človekove pravice; poziva sopredsednika skupnega odbora, naj v zvezi s tem 
dejavno pritegneta državljane in organizacije civilne družbe; zahteva, da je Parlament v 
celoti seznanjen z vsemi razpravami in sklepi skupnega odbora; je zaskrbljen, ker je bil 
po najnovejših statističnih podatkih o shemi EU za pridobitev statusa1, ki jih je notranje 
ministrstvo Združenega kraljestva objavilo 21. maja 2020, od skupaj 3.220.100 vlog, 
zaključenih do 30. aprila 2020, status podeljen le v 58 % primerov, v 41 % pa je bil 
podeljen status v pridobivanju; ponavlja poziv Parlamenta2 glede shem za status tako v 
Združenem kraljestvu kot v državah članicah, namreč da morajo biti nediskriminacijske, 
uporabniku prijazne, pregledne, brezplačne in deklarativne narave ter da morajo prosilci 
prejeti fizični dokument o statusu; poudarja, da bi bilo treba v skladu s sporazumom o 
izstopu državljane EU s statusom v pridobivanju obravnavati enako kot državljane 
Združenega kraljestva, tudi kar zadeva dostop do socialnih prejemkov, vključno z 
dostopom do sistema zdravstvenega varstva; poziva skupni odbor in Komisijo, naj 
spremljata razvoj dogodkov; ugotavlja, da je bil dosežen zelo majhen napredek v zvezi s 
pozivom Parlamenta, da je treba rešiti vprašanja o shemi EU za pridobitev statusa, zlasti 
dostopnosti vlog, o neodvisnosti organa za nadzor in morebitnih posledicah za 
državljane EU, ki bodo zamudili rok, pa tudi o veljavnosti te sheme za državljane EU-
27 na Severnem Irskem, ki niso zaprosili za državljanstvo Združenega kraljestva pod 
pogoji iz Velikonočnega sporazuma, in o tem, da je treba Velikonočni sporazum 
spoštovati v celoti, kot je določeno v sporazumu o izstopu; poziva organe Združenega 
kraljestva, naj poskrbijo, da pravice državljanov na Severnem Irskem ne bodo 
zmanjšane; poudarja, da je treba ta vprašanja v celoti rešiti in oceniti do izteka 
prehodnega obdobja, saj je to pogoj za prihodnji sporazum; priznava pomisleke, ki jih je 
Združeno kraljestvo izrazilo v zvezi s tem, kako nekatere države članice izvajajo 
sporazum o izstopu glede pravic državljanov, zlasti glede preglednosti shem za status in 
njihove prijaznosti do uporabnikov ter podpore za ranljive osebe; pozdravlja, da je 
Komisija izdala navodila v podporo nacionalnim organom pri njihovem ustreznem 
izvajanju drugega dela sporazuma o izstopu o pravicah državljanov; poziva Komisijo, 
naj v zvezi s tem tesno spremlja izvajanje v državah članicah;

6. poziva pogajalski strani, naj v celoti spoštujeta in izvajata pravice, ki jih sporazum o 
izstopu zagotavlja državljanom EU in državljanom Združenega kraljestva ter njihovim 
družinam; poziva ju, naj si prizadevata za čim večje pravice do mobilnosti v prihodnjem 
sporazumu; obžaluje, da je Združeno kraljestvo doslej pokazalo zelo majhne ambicije 
glede mobilnosti, ki so jo njegovi državljani uživali v preteklosti; meni, da bi morala 
prihodnja ureditev mobilnosti, vključno s potovanji brez vizumov za kratkoročno 
bivanje, temeljiti na nediskriminaciji med državami članicami in popolni vzajemnosti; v 
splošnem meni, da bi morala biti nadaljnja konkretizacija državljanskih pravic s pravno 
zavezujočimi določbami temeljni kamen in neločljiv del prihodnjih mednarodnih 
sporazumov med EU in Združenim kraljestvom; poudarja, da mora to vključevati 
položaj čezmejnih delavcev, ki jim je treba zagotoviti svobodo gibanja na podlagi 
nediskriminacije in vzajemnosti; v zvezi s tem poudarja položaj Gibraltarja, kjer je treba 
varovati pravice prebivalcev, zlasti delavcev, ki se gibljejo z ene na drugo stran meje, 
glede na spor med Španijo in Združenim kraljestvom o suverenosti nad tem ozemljem; 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2020 o predlaganem mandatu za pogajanja o novem 
partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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v zvezi s tem poudarja ustrezne resolucije in sklepe generalne skupščine Združenih 
narodov, ki sta jih podprla Parlament in Evropski svet; meni, da bi bilo treba v 
prihodnjem sporazumu opredeliti tudi pogoje za vstop in bivanje za namene raziskav, 
študija, usposabljanja, prostovoljnega dela, izmenjave učencev ter izobraževalnih 
projektov, varstva otrok in prostovoljnega služenja v evropski solidarnostni enoti, ne pa 
jih prepustiti domačim predpisom, in poudarja, da je potreben usklajen pristop Unije in 
držav članic; poudarja, da je treba v zvezi s tem v celoti zajamčiti, da bodo enako 
obravnavani državljani vseh držav članic EU; poudarja, da je pandemija covida-19 
opozorila, da so ključni sektorji v Združenem kraljestvu, na primer javno zdravstvo in 
kmetijstvo, odvisni od delavcev iz EU, tudi sezonskih;

D. Varstvo podatkov

7. poudarja pomen varstva podatkov kot temeljne pravice in ključnega dejavnika, ki 
omogoča digitalno gospodarstvo; ponavlja svoje stališče3, da mora Komisija v skladu s 
sodno prakso Sodišča Evropske unije4 dokazati, da Združeno kraljestvo zagotavlja 
raven varstva, ki je „v bistvenem enaka“ ravni, ki jo zagotavlja pravni okvir EU, tudi 
kar zadeva nadaljnje prenose tretjim državam, da bi lahko okvir Združenega kraljestva 
za varstvo podatkov razglasila za primernega;

8. opozarja, da je v zakonu Združenega kraljestva o varstvu podatkov predvidena splošna 
in široka izjema pri načelih varstva podatkov in pravicah posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, če se osebni podatki obdelujejo za namene priseljevanja; je 
zaskrbljen, ker posamezniki, ki niso državljani Združenega kraljestva, pri obdelavi 
podatkov v skladu s to izjemo niso zaščiteni na enak način kot državljani Združenega 
kraljestva; meni, da bi bila ta izjema v nasprotju s splošno uredbo o varstvu podatkov; 
poleg tega meni, da pravni okvir Združenega kraljestva za hrambo elektronskih 
telekomunikacijskih podatkov po razlagi Sodišča Evropske unije5 ne izpolnjuje 
pogojev, določenih v zadevnem pravnem redu EU, in zato trenutno ne izpolnjuje 
pogojev primernosti; je zelo zaskrbljen, ker je predsednik vlade Združenega kraljestva v 
pisni izjavi z dne 3. februarja 2020 o odnosih med Združenim kraljestvom in EU6 
zapisal, da bo Združeno kraljestvo v prihodnje razvijalo ločene in neodvisne politike na 
področjih, kot je varstvo podatkov;

9. poudarja, da je Svet v smernicah za pogajanja z dne 25. februarja7 jasno določil, da bi 
moralo biti prihodnje partnerstvo „podprto z zavezami glede spoštovanja temeljnih 
pravic, vključno z ustreznim varstvom osebnih podatkov, kar je nujni pogoj [...] za 
predvideno sodelovanje“, ter „zagotavljati samodejno prenehanje sodelovanja pri 
kazenskem pregonu in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, če bi Združeno 

3 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2020, navedena zgoraj.
4 Zadeva C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
5 Združeni zadevi C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; združeni zadevi C-203/15 in C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, sodba z dne 
21. decembra 2016; zadeva C-623/17, Privacy International, mnenje generalnega pravobranilca, 
15. januar 2020.
6 Pisna izjava št. HCW86 o vladnem predlogu za pristop k pogajanjem z EU o prihodnjih odnosih, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/.
7 Smernice za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, 
5870/20ADD 1 REV 3, 25. februar 2020.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/


PE650.591v02-00 6/11 AD\1205875SL.docx

SL

kraljestvo odpovedalo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah“, in „samodejno 
začasno prekinitev sodelovanja, če bi Združeno kraljestvo razveljavilo nacionalno 
pravo, ki [to konvencijo] uveljavlja“, hkrati pa poudaril, da bo „[r]aven ambicioznosti 
sodelovanja pri kazenskem pregonu in pravosodnega sodelovanja, predvidenega v 
varnostnem partnerstvu, [...] odvisna od zagotovljene ravni varstva osebnih podatkov v 
Združenem kraljestvu“ (odstavek 118);

10. znova poudarja, da omenjene smernice za pogajanja določajo tudi, da bi moralo 
„[v]arnostno partnerstvo [...] zagotavljati tesno sodelovanje pri kazenskem pregonu in 
pravosodno sodelovanje v zvezi s preprečevanjem, preiskovanjem, odkrivanjem in 
pregonom kaznivih dejanj, pri tem pa upoštevati prihodnji status Združenega kraljestva 
kot tretje države zunaj schengenskega območja, ki ne zagotavlja prostega gibanja oseb“ 
(odstavek 117);

11. je zaskrbljen tudi zato, ker je Združeno kraljestvo v prvem krogu pogajanj o prihodnjem 
partnerskem sporazumu (od 2. do 5. marca 2020) navedlo, da se na področju 
pravosodnega in policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah ne bo zavezalo izvajanju 
Evropske konvencije o človekovih pravicah in ne bo sprejelo pristojnosti Sodišča EU; 
obžaluje, da je to stališče ohranilo tudi v drugem krogu pogajanj; meni, da če se 
Združeno kraljestvo ne bo izrecno zavezalo izvajanju Evropske konvencije o 
človekovih pravicah in ne bo sprejelo vloge Sodišča EU kot edine institucije, ki je 
pristojna za razlago prava EU, ne bo mogoče doseči dogovora o pravosodnem in 
policijskem sodelovanju v kazenskih zadevah; je seznanjen tudi z izjavami pogajalca 
EU Barnierja po drugem krogu pogajanj, češ da Združeno kraljestvo v drugem krogu ni 
želelo dati trdnih zagotovil o temeljnih pravicah in osebnih svoboščinah ter je vztrajalo 
pri znižanju obstoječih standardov in odstopanju od dogovorjenih mehanizmov za 
varstvo podatkov, s tem pa postavilo velike ovire za naše prihodnje varnostno 
partnerstvo8;

12. meni, da je treba posebno pozornost nameniti pravnemu okviru Združenega kraljestva 
za državno varnost in obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; opominja, da programi množičnega 
nadzora, kot jih ima Združeno kraljestvo, ne izpolnjujejo zahtevo ustreznosti iz 
zakonodaje EU; se zavzema za upoštevanje sodne prakse Sodišča EU na tem področju, 
na primer zadeve Schrems, pa tudi sodne prakse Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

13. poziva Komisijo, naj omenjene elemente upošteva pri ocenjevanju ustreznosti pravnega 
okvira Združenega kraljestva, kar zadeva raven zaščite osebnih podatkov, in poskrbi, da 
bo rešilo težave, opredeljene v tej resoluciji, še preden bo v skladu z zakonodajo Unije, 
kot jo razlaga Sodišče EU, razglasila, da je britanski zakon o varstvu podatkov ustrezen; 
poziva Komisijo, naj za mnenje zaprosi Evropski odbor za varstvo podatkov in 
Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ter jima posreduje vse bistvene informacije 
in določi ustrezne roke za izpolnitev te naloge; poudarja, da odločitev o ustreznosti ne 
more biti predmet pogajanj med Združenim kraljestvom in EU, saj se nanaša na varstvo 
temeljne pravice, ki jo priznavajo Evropska konvencija o človekovih pravicah, Listina 
EU o temeljnih pravicah in ustanovni pogodbi EU;

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739
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E. Varnost, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah

14. obžaluje, da v drugem krogu pogajanj, ki je potekal aprila, na področju varnosti, 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah ni bil dosežen opaznejši napredek; znova poudarja, da je treba v 
naslednjem pogajalskem krogu na tem področju doseči oprijemljiv napredek, da bo 
mogoče sprejeti sporazum o obsežnem in učinkovitem sodelovanju;

15. znova poziva, naj si pogajalski strani glede na geografsko bližino in skupne grožnje, s 
katerimi se soočata EU in Združeno kraljestvo, prizadevata za ohranitev učinkovite in 
vzajemne ureditve sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, ki je uspešno in vzajemno koristno za varnost državljanov, pri čemer je 
treba upoštevati, da je Združeno kraljestvo zdaj tretja država in zato ne more uživati 
enakih pravic in ugodnosti kot države članice; poudarja, da bi ločeni, samostojni 
sporazumi spodkopali pravno doslednost na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah; poziva 
Komisijo, naj se drži pogajalskih smernic in si prizadeva za sklenitev enega samega 
celovitega sporazuma;

16. odločno nasprotuje zahtevi Združenega kraljestva, da bi dobilo neposreden dostop do 
podatkov v informacijskih sistemih EU na področju pravosodja in notranjih zadev in da 
bi v agencijah s tega področja ohranilo podoben status, kot ga uživajo države članice; v 
zvezi s tem znova poudarja, da Združeno kraljestvo kot neschengenska tretja država ne 
more neposredno dostopati do podatkov v informacijskih sistemih EU ali sodelovati v 
upravljavskih strukturah agencij EU na področju svobode, varnosti in pravice; opozarja, 
da bi morali za izmenjavo informacij z Združenim kraljestvom, vključno z osebnimi 
podatki, veljati strogi pogoji glede varnosti, revizije in nadzora, med drugim 
enakovredna raven varstva osebnih podatkov, kot jo zagotavlja zakonodaja Unije;

17. spominja, da je bil schengenski informacijski sistem (SIS) uveden kot orodje, ki naj bi 
nadomestilo odpravljene mejne kontrole na schengenskem območju; poudarja, da 
zakonodaja o sistemu SIS izrecno prepoveduje, da bi ga uporabljale tretje države; 
poudarja, da Združeno kraljestvo kot tretja država zato ne more imeti dostopa do 
sistema SIS; spominja, da je Združeno kraljestvo leta 2015 začelo izvajati nekatere 
določbe schengenskega pravnega reda v zvezi s sistemom SIS na področju policijskega 
sodelovanja9 in da so bile pri uporabi odkrite hude kršitve, ki še vedno niso odpravljene; 
opozarja, da je Svet 5. marca izdal sklop priporočil za odpravo resnih pomanjkljivosti, 
ugotovljenih leta 2017 med ocenjevanjem uporabe schengenskega pravnega reda na 
področju sistema SIS v Združenem kraljestvu, in da Združeno kraljestvo v svojem 
odgovoru ni izrazilo namena za uporabo teh priporočil, kar je v nasprotju s pravom EU; 
meni, da bi moralo prihodnje sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom na 
področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodnega 
sodelovanja temeljiti na vzajemnem zaupanju; zato meni, da bi morala biti ureditev 
prihodnjega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodnega sodelovanja pogojena s 

9 Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije 
schengenskega informacijskega sistema (SIS II), UL L 205, 7.8.2007, str. 63.
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popolnim odpravljanjem kršitev v zvezi z uporabo sistema SIS in domnevnim 
neobveščanjem o 75 000 obsodbah v drugih državah članicah v skladu z Okvirnim 
sklepom Sveta 2009/315/JHA10; poudarja, da je takšno sodelovanje mogoče doseči le, 
če se vzpostavijo stroga pravila o varstvu podatkov in zanesljivi mehanizmi izvajanja;

18. poudarja, da se je samodejna izmenjava podatkov o DNK z Združenim kraljestvom v 
skladu s prümskim okvirom začela šele leta 2019 in da namerava Svet odločati o 
sprejetju izvedbenega sklepa, ki bo Združenemu kraljestvu omogočil, da sodeluje tudi 
pri samodejni izmenjavi podatkov o prstnih odtisih; v zvezi s tem poudarja, da je 
Parlament v posebnem posvetovalnem postopku za akte nekdanjega tretjega stebra 
13. maja 2020 zavrnil osnutek sklepa Sveta zaradi pomislekov glede popolne 
vzajemnosti izmenjave podatkov o prstnih odtisih, glede jamstev o varstvu podatkov in 
tudi glede zelo kratkega obdobja uporabe; poziva Svet, naj skrbno preuči argumente 
Parlamenta za zavrnitev; opominja pogajalce, da bodo sklepi Sveta, ki dovoljujejo 
samodejno izmenjavo teh podatkov, če bodo sprejeti, ob izteku prehodnega obdobja 
prenehali veljati; poudarja, da se je treba pravočasno dogovoriti o novi ureditvi, ki bo 
veljala v prihodnjih odnosih, saj je izmenjava podatkov pomembna v boju proti hudemu 
in organiziranemu čezmejnemu kriminalu in terorizmu; meni, da prihodnji odnosi ne bi 
smeli biti vnaprej določeni s pravili, ki veljajo v prehodnem obdobju; je prepričan, da bi 
moral ta dogovor temeljiti na načelu popolne vzajemnosti;

19. je zaskrbljen, ker pogajalski mandat Združenega kraljestva na številnih področjih 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, na primer pri določbah proti pranju 
denarja in financiranju terorizma, ni dovolj ambiciozen; vztraja, da je uravnotežen 
pristop v boju proti pranju denarja bistven za končni dogovor; je prepričan, da bi 
pogajalski strani lahko poiskali rešitev, ki bi omogočila tesnejše sodelovanje, kot ga 
predvideva konvencija Sveta Evrope o izročitvi;

F. Migracije, azil in upravljanje meja

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o pogojih za sodelovanje na področju migracij oseb, 
ki niso državljani nobene od pogajalskih strani, pri tem pa spoštovati temeljne pravice, 
človeško dostojanstvo in upoštevati, da je treba zaščititi najbolj ranljive; znova poziva, 
da je treba pri tem sodelovanju določiti vsaj ureditev, ki bo olajšala varne in zakonite 
poti do mednarodne zaščite, med drugim z združitvijo družine;

21. poudarja, da morata strani tesno sodelovati, da se bosta lahko borili proti tihotapljenju 
ljudi in trgovini z njimi, v skladu z mednarodnim pravom, ki se bo tudi v prihodnje 
uporabljalo za meje med Združenim kraljestvom in EU; pogajalski strani poziva, naj 
razjasnita, kako bi lahko Europol in evropska mejna in obalna straža olajšala to 
sodelovanje;

22. je seznanjen z izjavo Komisije o azilu (priloga D k sklepu Sveta o pooblastilu za 
začetek pogajanj), namreč da bo na zahtevo Združenega kraljestva in pod pogojem, da 
je to v interesu EU, razmislila o morebitnem dialogu z Združenim kraljestvom o 
sodelovanju na področju azila, potem ko bo zaprosila za mnenje Coreperja; vztraja, da 
Združeno kraljestvo ne more prosto izbirati elementov pravnega reda EU na področju 

10 Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz 
kazenske evidence med državami članicami, UL L 93, 7.4.2009, str. 23.
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azila in migracij, ki jih želi obdržati;

23. znova poudarja, da je treba sprejeti načrt za združitev družin, ki bi moral biti nared še 
pred iztekom prehodnega obdobja, da bi preprečili vrzeli s humanitarnimi posledicami 
in spoštovali pravico do družinskega življenja prosilcev za azil v skladu s členom 8 
Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki še vedno velja tako v Združenem 
kraljestvu kot v EU;

24. v okviru tega načrta in tudi nasploh opominja pogajalce na obveznost, da morajo države 
EU-27 in Združeno kraljestvo v skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah iz 
leta 1989 (UNCRC) zaščititi vse otroke na svojem ozemlju, ne glede na njihov status, 
odnose ali družinske vezi, tudi otroke brez spremstva, in jim omogočiti, da v luči svoje 
največje koristi uveljavljajo pravico do zaščite, družinskega življenja in blaginje; je 
seznanjen z zavezo Združenega kraljestva, da se bo pogajalo o načrtu za združitev 
družine za mladoletne prosilce za azil; poziva države članice, naj po tem, ko bo 
Združeno kraljestvo predstavilo konkretne predloge, Komisijo pooblastijo za pogajanja 
o načrtu za združitev družine za prosilce za azil;

25. poudarja, da mora imeti EU usklajen pristop do vseh teh vprašanj, saj bi utegnili imeti 
dvostranski dogovori med Združenim kraljestvom in posameznimi državami članicami 
o vprašanjih, kot so združitev družine za prosilce za azil in begunce, premestitev in 
ponovni sprejem, negativne posledice za usklajenost politike EU na področju azila in 
migracij; poziva pogajalski strani, naj si prizadevata za uravnotežen in konstruktiven 
pristop k tem vprašanjem, vključno z zakonitimi potmi in sporazumi o ponovnem 
sprejemu za državljane tretjih držav, pri tem pa posebno pozornost namenita dejstvu, da 
je treba zagotoviti mednarodno zaščito za ljudi v stiski, in najbolj ranljivim osebam, saj 
sta se zavezali temu pristopu;

G. Sodelovanje z agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev

26. znova poziva, da je treba pojasniti, kakšno bo prihodnje praktično sodelovanje med 
organi Združenega kraljestva in agencijami EU na področju pravosodja in notranjih 
zadev, pri tem pa upoštevati status Združenega kraljestva kot neschengenske tretje 
države in ključnega partnerja v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu; 
poziva pogajalski strani, naj si prizadevata za tesno strateško in operativno sodelovanje 
na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter kazenskega 
pravosodja, pri tem pa upoštevata tehnične in pravne omejitve takšnega sodelovanja.
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