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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványukba foglalják bele az alábbi módosításokat:

A. A tervezett megállapodás tartalma, alapvető értékek és irányítás

1. üdvözli az Egyesült Királysággal kötendő új partnerségről szóló megállapodás 
szövegének az Európai Bizottság által 2020. március 18-én közzétett tervezetét, amely 
átfogó megállapodásra tesz javaslatot, és kiterjed az együttműködés valamennyi 
területére és egy átfogó intézményi keretre; megismétli azon álláspontját, hogy a 
végleges megállapodásnak egységes és következetes irányítási kerettel kell 
rendelkeznie, amelynek magában kell foglalnia a hatékony végrehajtást és egy szilárd 
vitarendezési mechanizmust, ezáltal elkerülve a kétoldalú megállapodások 
elburjánzását;

2. hangsúlyozza, hogy a tervezett partnerségnek a demokrácia, a jogállamiság és az emberi 
jogok tiszteletben tartásának közös értékein és elvein kell alapulnia, amelyeket kötelező 
erejű politikai záradékokban kell rögzíteni; hangsúlyozza, hogy az EU-t köti az Európai 
Unió Alapjogi Chartája, és hogy a jövőbeli kapcsolatokról szóló megállapodásnak 
magában kell foglalnia az Egyesült Királyság folyamatos elkötelezettségét az emberi 
jogok európai egyezménye (EJEE) keretének tiszteletben tartása mellett;

3. üdvözli a megállapodás szövegtervezetének azon rendelkezéseit, amelyek célja az uniós 
jogrend autonómiájának megőrzése, beleértve az Európai Unió Bíróságának mint az 
uniós jog értelmezése végső szervének szerepét; kitart amellett, hogy e szerep 
elfogadása a jövőbeli együttműködés elmaradhatatlan előfeltétele;

B. A tárgyalások előrehaladása

4. aggasztja a tárgyalások lassú előrehaladása, és az, hogy a COVID19 miatti kijárási 
korlátozás időszakára tervezett két tárgyalási fordulót és annak április 20-ára tervezett 
folytatását törölték; megjegyzi, hogy az Európai Bizottság Egyesült Királysággal 
fenntartott kapcsolatokért felelős munkacsoportjától kapott információk szerint a 
tárgyalások második fordulója során a biztonság, a bűnüldözés és a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés, az adatvédelem és a polgárok jogai, valamint az 
irreguláris migráció és menekültügy kérdéseiről folytatott első eszmecsere ellenére nem 
történt jelentős előrelépés; emlékeztet arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás 
132. cikke értelmében az átmeneti időszak csak oly módon hosszabbítható meg, ha a 
vegyes bizottság 2020. július 1. előtt erről határozatot hoz; figyelembe veszi, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya a második tárgyalási fordulóban hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy nem kéri az átmeneti időszak meghosszabbítását; mélyen 
megkérdőjelezi, hogy az év végéig le tudják-e zárni a tárgyalásokat valamennyi 
lényeges kérdésről, különös tekintettel a Covid19-világjárvány jelenlegi körülményeire 
és az eddig elért lassú előrehaladásra; felhívja a tárgyaló feleket, hogy tegyenek meg 
minden erőfeszítést annak érdekében, hogy párhuzamosan haladjanak előre a 
tárgyalások valamennyi területén, beleértve a legnehezebb területeket is, és fogadjanak 
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el átfogó tárgyalási stratégiát;

C. Polgári jogok, mobilitási megoldások 

5. tudomásul veszi a kilépésről rendelkező megállapodás alapján létrehozott EU–Egyesült 
Királyság vegyes bizottságban folytatott megbeszéléseket, valamint a polgárok jogaival 
foglalkozó szakbizottság soron következő ülését; felhívja a vegyes bizottság 
társelnökeit, hogy e tekintetben aktívan vonják be a polgárokat és a civil társadalmi 
szervezeteket; kéri, hogy a Parlamentet teljes körűen tájékoztassák a vegyes bizottság 
által folytatott valamennyi megbeszélésről és meghozott határozatról; aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság belügyminisztériuma által 2020. április 16-án 
közzétett legfrissebb uniós letelepedési rendszerstatisztikák1 szerint a 2020. március 31-
ig beérkezett 3,4 millió (3 468 700) kérelem alapján mindössze a kérelmezők 58%-a 
kapott letelepedett státuszt, 41%-a pedig előzetes letelepedett státuszt; megismétli a 
Parlament felhívását2, hogy mind az Egyesült Királyságban, mind a tagállamokban a 
tartózkodási jogállást biztosító rendszereknek megkülönböztetésmentesnek, 
felhasználóbarátnak és átláthatónak, valamint ingyenesnek és deklaratív jellegűeknek 
kell lenniük, és a hogy jogállás igazolásaként fizikai dokumentumot kell kiadni; 
emlékeztet arra, hogy az előzetesen letelepedett státusszal rendelkező uniós polgárokat a 
kilépésről rendelkező megállapodás értelmében egyenlő bánásmódban kell részesíteni 
az Egyesült Királyság állampolgáraival, többek között az ellátásokhoz való hozzáférés 
tekintetében; felhívja a vegyes bizottságot és a Bizottságot, hogy kövessék nyomon a 
vonatkozó fejleményeket; megjegyzi, hogy kevés előrelépés történt a Parlament azon 
felhívása tekintetében, hogy foglalkozzanak az uniós vitarendezési rendszerrel 
kapcsolatos kérdésekkel, különösen az alkalmazás hozzáférhetőségével, az ellenőrző 
hatóság függetlenségével, a határidő be nem tartásának az uniós polgárokra gyakorolt 
lehetséges következményeivel, valamint az Egyesült Királyság uniós vitarendezési 
rendszerének az EU-27 azon észak-írországi állampolgáraira való alkalmazhatóságával 
kapcsolatban, akik nem kértek brit állampolgárságot a nagypénteki megállapodás 
értelmében, továbbá annak szükségességével kapcsolatban, hogy teljes mértékben 
tiszteletben tartsák a nagypénteki megállapodást a megállapodásban foglaltak szerint; 
sürgeti az Egyesült Királyság hatóságait annak biztosítására, hogy Észak-Írország 
lakosainak jogai ne sérüljenek; hangsúlyozza, hogy ezeket a kérdéseket a jövőbeli 
megállapodás előfeltételeként az átmeneti időszak végéig teljes körűen kezelni és 
értékelni kell; 

6. felhívja a tárgyaló feleket, hogy törekedjenek a kilépésről rendelkező megállapodás által 
mind az uniós, mind az egyesült királyságbeli polgárok és családtagjaik számára 
garantált polgári jogok teljes körű tiszteletbe tartására és fenntartására; sürgeti a 
tárgyaló feleket, hogy a létrehozandó megállapodásban törekedjenek a mobilitási jogok 
magas szintjének elérésére; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság eddig 
kevés ambíciót mutatott a polgárok mobilitását illetően, annak ellenére, hogy abból az 
Egyesült Királyság és polgárai a múltban profitáltak; hangsúlyozza, hogy a mobilitási 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879569/eu-
settlement-scheme-statistics-march-2020.pdf
2 Az Európai Parlament 2020. február 12-i állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló tárgyalásokra javasolt megbízatásról - Elfogadott szövegek,  
P9_TA(2020)0033.
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megállapodásoknak – beleértve a rövid távú tartózkodás céljából történő vízummentes 
utazást is – az Unió tagállamai közötti megkülönböztetésmentességen és a teljes 
viszonosságon kell alapulniuk; általánosságban úgy véli, hogy a polgárok jogainak 
jogilag kötelező erejű rendelkezések révén történő további konkretizálásának az EU és 
az Egyesült Királyság közötti jövőbeli nemzetközi megállapodás sarokkövét és 
elmaradhatatlan részét kell képeznie, beleértve a határ menti ingázók helyzetét is, 
akiknek a szabad mozgáshoz való jogát a megkülönböztetésmentesség és a 
kölcsönösség alapján biztosítani kell; úgy véli, hogy a kutatás, tanulás, képzés, önkéntes 
szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, au pair munkavégzés és 
önkéntesség céljából az Európai Szolidaritási Testületbe való belépés és tagság 
feltételeinek a jövőbeli megállapodás részét kell képezniük, és azokat nem szabad 
nemzeti szabályozásra bízni, hangsúlyozva, hogy az Unió és tagállamai részéről 
összehangolt megközelítésre van szükség; hangsúlyozza, hogy e tekintetben teljes 
mértékben biztosítani kell az összes uniós tagállam polgáraival szembeni egyenlő 
bánásmódot; emlékeztet arra, hogy a Covid19-válság megmutatta az Egyesült Királyság 
létfontosságú ágazatainak – például a közegészségügynek vagy a mezőgazdaságnak – az 
uniós munkavállalóktól, többek között az idénymunkásoktól való függőségét;

D. Adatvédelem

7. emlékeztet azon álláspontjára3, hogy az EUB ítélkezési gyakorlata4 szerint ahhoz, hogy 
a Bizottság megfelelőnek nyilváníthassa az Egyesült Királyság adatvédelmi keretét, 
bizonyítani kell, hogy az Egyesült Királyság az uniós jogi kerettel „lényegében 
egyenértékű” védelmi szintet biztosít, beleértve a harmadik országokba irányuló 
adattovábbítást is;

8. emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyság adatvédelmi törvénye általános és széles 
körű mentességet biztosít az adatvédelmi elvek és az érintettek jogai alól a személyes 
adatok bevándorlási célú feldolgozása tekintetében; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
amikor olyan személyek adatait dolgozzák fel e mentesség alapján, akik nem az 
Egyesült Királyság állampolgárai, e személyek nem részesülnek ugyanolyan 
védelemben, mint az Egyesült Királyság állampolgárai; úgy véli, hogy ez a mentesség 
ellentétes az általános adatvédelmi rendelettel; úgy véli továbbá, hogy az elektronikus 
hírközlési adatok megőrzésére vonatkozó egyesült királyságbeli jogi keret nem felel 
meg a vonatkozó uniós vívmányok EUB szerinti értelmezése szerinti feltételeinek5, 
ennélfogva pedig jelenleg nem felel meg a megfelelőség feltételeinek; mélységesen 
aggódik amiatt, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnöke az Egyesült Királyság és az 
EU közötti kapcsolatokról szóló, 2020. február 3-i írásbeli nyilatkozatában6 kijelentette, 

3 Az Európai Parlament 2020. február 12-i, fent említett állásfoglalása.
4 A C-362/14. sz., Maximillian Schrems kontra adatvédelmi biztos ügyben („Schrems-ügy”) hozott ítélet 
(ECLI:EU:C:2015:650).
5 C -293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyek, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; A C-203/15. és C-698/15. sz. Tele2 Sverige AB/Watson egyesített ügyekben 2016. 
december 21-én hozott ítélet; A C-623/17. sz. Privacy International ügy, a főtanácsnok véleménye, 2020. január 
15.
6 A HCWS86. sz. írásbeli nyilatkozat, amely meghatározza „a kormány által az Egyesült Királyság jövőbeli 
kapcsolatairól az Unióval folytatandó tárgyalások során képviselendő javasolt megközelítést”, 
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/
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/
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hogy az Egyesült Királyság a jövőben különálló és független politikákat fog kidolgozni 
olyan területeken, mint például az adatvédelem;

9. hangsúlyozza, hogy a Tanács által február 25-én elfogadott tárgyalási irányelvek7 
egyértelműen kimondják, hogy a jövőbeli partnerséget „az alapvető jogok tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettségvállalásoknak kell alátámasztaniuk, beleértve a 
személyes adatok megfelelő védelmét, ami a tervezett együttműködés szükséges 
feltétele„ és „a büntetőügyekben folytatott bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 
automatikusan megszűnik, amennyiben az Egyesült Királyság felmondja az emberi 
jogok európai egyezményét (EJEE)” és „automatikus felfüggesztést kell előírni arra az 
esetre, ha az Egyesült Királyság hatályon kívül helyezné az EJEE-t végrehajtó belső 
jogszabályt” hangsúlyozva, hogy „a biztonsági partnerség keretei között előirányzott 
bűnüldözési együttműködés és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a 
személyes adatok Egyesült Királyságban biztosított védelmi szintjétől függ majd.” 
((118) bekezdés).

10. emlékeztet arra, hogy a fent említett tárgyalási irányelvek azt is előírják, hogy „a 
biztonsági partnerség keretei között szoros bűnüldözési és igazságügyi 
együttműködésről kell rendelkezni a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, 
felderítésével és büntetőeljárás alá vonással kapcsolatban, figyelembe véve azt, hogy az 
Egyesült Királyság a jövőben olyan, a schengeni térséghez nem tartozó harmadik 
országnak fog minősülni, amely nem biztosítja a személyek szabad mozgásához való 
jogot.” ((117) bekezdés);

11. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a jövőbeli partnerségi megállapodásról szóló 
tárgyalások első fordulója (2020. március 2–5.) során az Egyesült Királyság arról 
tájékoztatott, hogy a büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi 
együttműködés tekintetében nem vállal kötelezettséget az emberi jogok európai 
egyezményének betartására, és nem fogadja el az Európai Unió Bíróságának 
joghatóságát sem; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez utóbbi álláspontot a tárgyalások 
második fordulójában is fenntartották; teljes mértékben egyetért az EU-t képviselő 
főtárgyaló, Michel Barnier úr álláspontjával, hogy amennyiben az Egyesült Királyság 
fenntartja ezt az álláspontot, akkor az azonnali és gyakorlati következményekkel fog 
járni az EU és az Egyesült Királyság közötti együttműködésre nézve, amely a 
nemzetközi megállapodások alapján továbbra is lehetséges lesz, ám korántsem lesz túl 
ambiciózus8; tudomásul veszi továbbá az EU-t képviselő főtárgyaló, Barnier úr által a 
második tárgyalási fordulót követően tett nyilatkozatokat, amelyek szerint az Egyesült 
Királyság e második forduló során nem volt hajlandó határozott garanciákat nyújtani az 
alapvető jogokra és az egyéni szabadságokra vonatkozóan, és ragaszkodott a jelenlegi 
normák enyhítéséhez és az elfogadott adatvédelmi mechanizmusoktól való eltéréshez, 
ezáltal súlyosan korlátozva a jövőbeli biztonsági partnerséget9;

12. úgy véli, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az Egyesült Királyságban a 
nemzetbiztonság és a személyes adatok bűnüldöző hatóságok általi feldolgozása terén 
érvényben lévő jogi keretre; emlékeztet arra, hogy a tömeges megfigyelési programok 

7 Irányelvek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó 
tárgyalásokhoz, 5870/20ADD 1 REV 3, 2020. február 25.
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/INF_19_5950
9 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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nem feltétlenül egyeztethetők össze az uniós joggal; támogatja az EUB e területre 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatának, például a Schrems-ügynek, valamint az EJEB 
ítélkezési gyakorlatának a figyelembevételét;

13. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a fent említett aspektusokat annak 
értékelésekor, hogy az Egyesült Királyság jogi kerete megfelelő-e a személyes adatok 
védelmének szintje tekintetében, és gondoskodjon arról, hogy az Egyesült Királyság 
megoldja az ezen állásfoglalásban azonosított problémákat, mielőtt az Egyesült 
Királyság adatvédelmi jogát – a Bíróság értelmezésében vett – uniós joggal 
összhangban lévőnek nyilvánítaná; felhívja a Bizottságot, hogy kérje ki az Európai 
Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos tanácsát is, és biztosítsa 
számukra a szerepük betöltéséhez szükséges valamennyi releváns információt és a 
megfelelő határidőket; hangsúlyozza, hogy a megfelelőségi határozat nem képezheti 
alku tárgyát az Egyesült Királyság és az EU között, mivel az az EJEE, a Charta és az 
uniós szerződések által elismert alapvető jog védelmére vonatkozik;

E. Biztonsági, bűnüldözési és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés

14. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a biztonság, a bűnüldözés és a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés terén folytatott tárgyalások az áprilisban tartott 
második fordulón nem értek el jelentős előrelépést; megismétli, hogy a tárgyalások 
következő fordulójában kézzelfogható előrelépést kell elérni ezen a területen annak 
érdekében, hogy átfogó és hatékony együttműködést lehetővé tevő megállapodás 
születhessen;

15. emlékeztet arra a felhívására, hogy – tekintettel a földrajzi közelségre, valamint az EU-t 
és az Egyesült Királyságot egyaránt érintő fenyegetésekre – a tárgyaló felek a 
bűnüldözés területén törekedjenek hatékony együttműködési megállapodások 
fenntartására, amelyek hatékonyak és kölcsönösen előnyösek polgáraik biztonsága 
szempontjából, figyelembe véve, hogy az Egyesült Királyság immár harmadik ország, 
és ezért nem élvezheti ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket, mint a tagállamok; 
hangsúlyozza, hogy a különálló önálló megállapodások aláásnák a jogi 
következetességet a bűnüldözés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés területén; sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa magát tárgyalási 
irányelveihez, és törekedjen egyetlen átfogó megállapodás létrehozására;

16. mélységesen aggasztja az Egyesült Királyság arra irányuló kérelme, hogy közvetlen 
hozzáférést kapjon az uniós adatinformációs rendszerekhez a bel- és igazságügy 
területén, valamint hogy a tagállamokéhoz közeli státuszt tartson fenn a bel- és 
igazságügyi ügynökségeknél; e tekintetben ismételten hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királyság nem schengeni harmadik országként nem férhet hozzá közvetlenül az uniós 
információs rendszerek adataihoz, és nem vehet részt a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térséggel foglalkozó uniós ügynökségek irányítási 
struktúráiban; figyelmeztet arra, hogy az információk – többek között a személyes 
adatok – Egyesült Királysággal való megosztására szigorú biztosítékok, ellenőrzési és 
felügyeleti feltételek mellett kell sort keríteni, ideértve a személyes adatok uniós jog 
által biztosított védelemmel egyenértékű védelmét is;

17. emlékeztet arra, hogy a Schengeni Információs Rendszert (SIS) a határellenőrzések 
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schengeni térségben való megszüntetésének orvoslására szolgáló kompenzációs 
eszközként hozták létre; rámutat, hogy a SIS-re vonatkozó jogszabályok kifejezetten 
tiltják, hogy harmadik országok hozzáférjenek a rendszerhez; hangsúlyozza, hogy 
harmadik országként az Egyesült Királyság nem férhet hozzá a SIS-hez; emlékeztet 
arra, hogy 2015-ben az Egyesült Királyság megkezdte a SIS-re vonatkozó schengeni 
vívmányok bizonyos rendelkezéseinek alkalmazását a rendőrségi együttműködés 
területén10, és hogy a SIS Egyesült Királyság általi alkalmazásában súlyos 
hiányosságokat tártak fel, amelyeket még mindig nem orvosoltak; úgy véli, hogy az EU 
és az Egyesült Királyság között a bűnüldözés és az igazságügyi együttműködés terén a 
jövőben folytatandó együttműködésnek a kölcsönös bizalmon kell alapulnia; úgy véli 
ezért, hogy az EU és az Egyesült Királyság között a bűnüldözés és az igazságügyi 
együttműködés terén a jövőben folytatandó együttműködést attól kell függővé tenni, 
hogy ezeket a hiányosságokat orvosolták-e; hangsúlyozza e tekintetben a szigorú 
adatvédelmi szabályok fontosságát mindkét tárgyaló fél esetében;

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a DNS-adatoknak az Egyesült Királysággal való, a prümi 
keret alapján működő automatizált cseréjét csak 2019-ben indították el, és hogy a 
Tanács hamarosan végrehajtási határozatot fogad el, amely lehetővé teszi az Egyesült 
Királyság számára, hogy részt vegyen a daktiloszkópiai adatok automatizált cseréjében; 
emlékezteti a tárgyaló feleket, hogy az ilyen automatizált adatcserét engedélyező tanácsi 
határozatok az átmeneti időszak végén hatályukat vesztik; hangsúlyozza, hogy időben 
meg kell állapodni a jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó új szabályokról, tekintettel az 
információcsere fontosságára a határokon átnyúló súlyos és szervezett bűnözés és 
terrorizmus elleni küzdelemben; úgy véli, hogy a jövőbeli kapcsolatokat nem szabad az 
átmeneti időszakban alkalmazott szabályoknak előre meghatározniuk; úgy véli, hogy a 
megállapodásnak a teljes viszonosság elvén kell alapulnia; nyomatékosan sürgeti ezért 
az Egyesült Királyságot, hogy vizsgálja felül álláspontját, miszerint nem hozza 
nyilvánosságra a gyanúsított személyek adatait, mivel ha ezt nem teszi meg, az EU és az 
Egyesült Királyság közötti prümi megállapodás szerinti információcserének 
korlátozottnak kell maradnia;

19. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság tárgyalási megbízatása nem 
elég ambiciózus a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés olyan fontos 
területein, mint a pénzmosás elleni rendelkezések; kitart amellett, hogy a pénzmosás 
elleni küzdelem terén az egyenlő versenyfeltételek elengedhetetlenek a végleges 
megállapodáshoz; úgy véli, hogy a tárgyaló felek találhatnának olyan megoldást, amely 
ambiciózusabb együttműködést tenne lehetővé, mint az Európa Tanács kiadatásról szóló 
egyezménye;

F. Irreguláris migráció, menekültügy és határigazgatás 

20. hangsúlyozza, hogy meg kell állapodni a két fél állampolgáraitól eltérő állampolgárok 
irreguláris migrációjával kapcsolatos együttműködés feltételeiről, elismerve a 
legkiszolgáltatottabbak védelmének szükségességét; megismétli felhívását, hogy ennek 
az együttműködésnek mint minimum olyan intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek 

10 A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második 
generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).
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javítják a nemzetközi védelemhez való biztonságos és jogszerű hozzáférést, többek 
között családegyesítés révén;

21. hangsúlyozza, hogy szoros együttműködésre van szükség a felek között az 
embercsempészet és az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében, összhangban a 
nemzetközi joggal, amely továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyság és az EU 
közötti határon; felhívja a tárgyaló feleket, hogy tisztázzák az Europol és az Európai 
Határ- és Parti Őrség lehetséges szerepét egy ilyen együttműködés lehetővé tételében;

22. tudomásul veszi a Bizottság menekültügyi nyilatkozatát (a tárgyalások megkezdésére 
való felhatalmazásról szóló tanácsi határozat D. melléklete), amely szerint a Bizottság 
az Egyesült Királyság kérésére és amennyiben az EU érdekében áll, fontolóra veszi, 
hogy párbeszédet kezdjen az Egyesült Királysággal a menekültügyi együttműködésről, 
miután iránymutatást kért a Corepertől; kitart amellett, hogy az Egyesült Királyság nem 
választhatja meg, hogy az uniós menekültügyi és migrációs vívmányok mely elemeit 
szeretné megtartani;

23. ismételten hangsúlyozza, hogy a családegyesítés kapcsán tervet kell elfogadni, 
amelynek készen kell állnia arra, hogy a humanitárius következményekkel járó 
joghézagok elkerülése és a menedékkérők családi élethez való jogának tiszteletben 
tartása érdekében az átmeneti időszak végén hatályba lépjen, összhangban az EJEE 8. 
cikkével, amely továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságban és az EU-ban;

24. e terv részeként, és általánosságban is a Parlament emlékezteti a tárgyaló feleket mind 
az EU27, mind az Egyesült Királyság azon kötelezettségére, hogy jogállásuktól, rokoni 
viszonyuktól vagy családi kapcsolataiktól függetlenül megvédjék a területükön 
tartózkodó valamennyi gyermeket, beleértve a kísérő nélküli kiskorúakat is, valamint 
hogy a gyermek jogairól szóló 1989. évi ENSZ-egyezménnyel (UNCRC) összhangban 
mindenek felett álló érdeküknek megfelelően biztosítsák valamennyi gyermek 
védelemhez, családi élethez és jóléthez való jogát; tudomásul veszi az Egyesült 
Királyság azon kötelezettségvállalását, hogy tárgyalásokat folytat a menedékkérő 
kiskorúakra vonatkozó családegyesítési tervről; felhívja a tagállamokat, hogy amint az 
Egyesült Királyság konkrét javaslatokat tesz, bízzák meg a Bizottságot a menedékkérők 
családegyesítésére vonatkozó terv megtárgyalásával;

25. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU összehangolt megközelítést alkalmazzon 
mindezen kérdésekben, mivel az Egyesült Királyság és az egyes tagállamok közötti 
kétoldalú megállapodások olyan kérdésekben, mint a menedékkérők vagy menekültek 
családegyesítése, illetve az áthelyezési vagy visszafogadási megállapodások, negatív 
következményekkel járhatnak az uniós menekültügyi és migrációs politika 
koherenciájára nézve; felszólítja mindkét tárgyaló felet, hogy törekedjenek 
kiegyensúlyozott és konstruktív megközelítésre mindezen kérdésekben, beleértve a 
harmadik országbeli állampolgárok legális beutazási lehetőségeit és visszafogadási 
megállapodásait is, kiemelten kezelve a nemzetközi védelem biztosításának 
szükségességét az arra rászorulók számára, és megkülönböztetett figyelmet fordítva a 
legkiszolgáltatottabbakra, amely megközelítés mellett mindkét fél elkötelezte magát;

G. Együttműködés a bel- és igazságügyi ügynökségekkel
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26. ismételten kéri, hogy tisztázzák az Egyesült Királyság hatóságai és az uniós 
ügynökségek közötti jövőbeli gyakorlati együttműködést a bel- és igazságügy területén, 
figyelembe véve az Egyesült Királyság immár a schengeni térségen kívüli harmadik 
ország.


