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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), 

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 allekirjoitetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

josta annettiin juhlallinen julistus 12. joulukuuta 2007 Strasbourgissa ja joka tuli 

voimaan yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa joulukuussa 2009, 

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman neuvotteluista 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta 

aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta1 sekä 3. lokakuuta 20172 ja 13. joulukuuta 

20173 antamansa päätöslauselmat Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien 

neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta, 

– ottaa huomioon suuntaviivat, jotka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa (50 artikla) 

29. huhtikuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan annettua SEU-sopimuksen 

50 artiklan mukaisen ilmoituksen, sekä 22. toukokuuta 2017 annetun neuvoston 

päätöksen liitteen, jossa annetaan ohjeet sopimuksen neuvottelemiseksi Ison-Britannian 

ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista 

eroamiseen sovellettavista yksityiskohtaisista määräyksistä, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 

neuvottelijoiden 8. joulukuuta 2017 antaman yhteisen raportin Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallitusta erosta Euroopan unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan 

nojalla käytävien neuvottelujen ensimmäisen vaiheen edistymisestä sekä komission 

28. helmikuuta 2018 julkaiseman erosopimusluonnoksen, 

– ottaa huomioon suuntaviivat, jotka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa (50 artikla) 

15. joulukuuta 2017, sekä 22. toukokuuta 2017 annettua neuvoston päätöstä, jolla 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0102. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0361. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0490. 



annetaan lupa aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 

kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamiseen sovellettavista 

yksityiskohtaisista määräyksistä, täydentävän 29. tammikuuta 2018 annetun neuvoston 

päätöksen liitteen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. toteaa, että Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan SEU 50 artiklan 

mukaisten neuvottelujen tarkoituksena on mahdollistaa Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallittu ero Euroopan unionista; 

B. toteaa, että SEU 50 artiklan mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 

sovellettavissa yksityiskohtaisissa määräyksissä on otettava huomioon puitteet, jotka 

sääntelevät sen myöhempiä suhteita unioniin; 

C. toteaa, että koska eroon liittyvistä asioista joulukuussa 2017 käydyissä neuvotteluissa 

edistyttiin riittävästi, on asianmukaista, että neuvotteluissa voidaan nyt käsitellä EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita edellyttäen, että komission 

julkaisemasta erosopimusluonnoksesta käytävissä neuvotteluissa edistytään vastaavassa 

määrin; 

D. toteaa, että kyseiset neuvottelut voivat alkaa vasta, kun EU:n pääneuvottelija on saanut 

EU:n toimielimiltä valtuutuksen aloittaa ne; 

E. toteaa, että tulevien suhteiden puitteista tehtävää mahdollista sopimusta pidetään 

olennaisena osana eroa koskevaa kokonaisratkaisua ja että se vaikuttaa asian käsittelyyn 

Euroopan parlamentissa hyväksyntämenettelyn aikana; 

F. toteaa, että on kaikkien osapuolten etujen mukaista, että tulevien suhteiden puitteet ovat 

mahdollisimman yksityiskohtaiset; 

G. toteaa, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee eron jälkeen kolmas maa riippumatta 

siitä, minkälaiset puitteet sen ja EU:n tuleville suhteille sovitaan; 

H. toteaa, että niiden seikkojen lisäksi, jotka sisältyivät 29. maaliskuuta 2017 annettuun 

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitukseen sen aikomuksesta erota Euroopan unionista, 

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri on pitänyt useita puheita – 17. tammikuuta 

2017 Lancaster Housessa, 22. syyskuuta 2017 Firenzessä, 17. helmikuuta 2018 

Münchenissä ja aivan äskettäin 2. maaliskuuta 2018 Mansion Housessa; toteaa, että hän 

ei ole kuitenkaan vielä esittänyt yhtenäistä näkemystä EU:n ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan tulevista suhteista; 

I. katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU tulevat yhä pysymään läheisinä naapureina 

ja niillä tulee edelleen olemaan monia yhteisiä etuja; katsoo, että tällaista läheistä 

suhdetta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen assosiaatiosopimuksen 

muodossa voitaisiin pitää tulevien suhteiden asianmukaisina puitteina, joissa näitä 

yhteisiä etuja, mukaan lukien uutta kauppasuhdetta, voidaan suojella ja edistää; 

J. ottaa huomioon, että tulevia suhteita koskevan assosiaatiosopimuksen etuna on, että se 

tarjoaa joustavat puitteet, jotka mahdollistavat useilla eri politiikan aloilla erilaisissa 

määrin tehtävän yhteistyön; toteaa yhteistyön edellyttävän, että molemmat osapuolet 

pitävät kiinni korkeista vaatimuksista ja kansainvälisistä sitoumuksistaan erinäisillä 

toimintapolitiikan aloilla; 



K. toteaa, että on ratkaisevan tärkeää turvata EU:n sopimukset kolmansien maiden ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa, mukaan lukien sopimus Euroopan talousalueesta 

(ETA-sopimus); 

L. toteaa, että EU:n sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, joka on eroava jäsen, ensiarvoisen 

tärkeänä velvoitteena on varmistaa kattava ja vastavuoroinen lähestymistapa 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU-kansalaisten sekä EU-27:ssä asuvien 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksien turvaamiseen; 

M. toteaa, että tavoitteena on säilyttää vuoden 1998 pitkänperjantain sopimus kaikkine 

osineen sekä Pohjois-Irlannin väestön oikeudet, ja katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan on siksi noudatettava antamiaan sitoumuksia varmistaa, ettei Irlannin 

saarelle tule kovempaa rajaa, joko esittämällä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

tulevista suhteista käytävissä neuvotteluissa yksityiskohtaisia ehdotuksia Pohjois-

Irlantia koskevien erityisratkaisujen muodossa tai jatkamalla sääntelyn 

yhdenmukaistamista EU:n säännöstön kanssa; 

N. toteaa, että koko EU:n säännöstön soveltamisen jatkamista koskevat siirtymäjärjestelyt 

ovat tarpeen, jotta vältetään putoaminen tyhjän päälle, kun Yhdistynyt kuningaskunta 

eroaa unionista, ja annetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijoille 

mahdollisuus neuvotella tulevia suhteita koskevasta sopimuksesta; 

O. toteaa olevan aiheellista, että EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ryhtyvät yhdessä julkisten 

ja yksityisten laitosten kanssa toimiin, joilla valmistaudutaan kaikkiin mahdollisiin 

tilanteisiin, joita neuvottelujen tuloksena voi syntyä; 

P. toteaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden yhtenäisyys on ratkaisevan tärkeää, 

jotta unionin ja sen kansalaisten etuja voidaan puolustaa neuvottelujen kaikissa 

seuraavissa vaiheissa erityisesti asioissa, jotka koskevat tulevien suhteiden puitteita, ja 

jotta voidaan myös varmistaa neuvottelujen saattaminen ajoissa onnistuneesti 

päätökseen; 

1. muistuttaa, että SEU 50 artiklan 2 kohdassa todetaan, että jäsenvaltion eroamiseen 

sovellettavista yksityiskohtaisista määräyksistä tehtävässä sopimuksessa on otettava 

huomioon puitteet, jotka sääntelevät kyseisen valtion myöhempiä suhteita unioniin; 

2. toteaa, että nämä tulevien suhteiden puitteet olisi esitettävä erosopimukseen liitettävän 

poliittisen julistuksen muodossa; korostaa, että Euroopan parlamentti arvioi 

julkilausuman sisältöä, kun sen pyydetään antavan hyväksyntänsä erosopimukselle; 

3. muistuttaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisistä uusista suhteista 

tehtävästä kansainvälisestä sopimuksesta voidaan neuvotella virallisesti vasta kun 

Yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt EU:sta ja on kolmas maa; palauttaa mieliin, että 

tämä sopimus voidaan tehdä ainoastaan niin, että Euroopan parlamentti on 

täysimääräisesti mukana sen tekemisessä ja antaa lopullisen hyväksyntänsä; 

4. palauttaa mieliin, että parlamentti hyväksyy EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

tulevien suhteiden puitteet vain, jos niissä noudatetaan tinkimättä seuraavia periaatteita: 

– kolmas maa ei saa nauttia samoista oikeuksista ja eduista kuin Euroopan unionin 

jäsenvaltio tai Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) tai ETA:n jäsen, 



– suojellaan sisämarkkinoiden eheyttä ja sujuvaa toimintaa, tulliliittoa ja neljää 

vapautta, eikä hyväksytä alakohtaista lähestymistapaa, 

– säilytetään EU:n päätöksenteon riippumattomuus, 

– turvataan EU:n oikeusjärjestys ja Euroopan unionin tuomioistuimen rooli tässä 

yhteydessä, 

– noudatetaan edelleen demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 

sellaisina kuin ne on määritelty erityisesti YK:n ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisessa julistuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja sen 

pöytäkirjoissa, Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä ja muissa Yhdistyneiden 

kansakuntien ja Euroopan neuvoston kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, 

sekä kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta, 

– huolehditaan tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja erityisesti siitä, että 

Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa edelleen kansainvälisten velvoitteiden ja 

unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan mukaisia vaatimuksia sellaisilla 

aloilla kuin reilu ja sääntöihin perustuva kilpailu, mukaan lukien valtiontuki, 

sosiaaliset ja työntekijöiden oikeudet ja erityisesti vastaavantasoinen sosiaalinen 

suojelu ja sosiaalisen polkumyynnin vastaiset suojakeinot, ympäristö, 

ilmastonmuutos, kuluttajansuoja, kansanterveys, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, 

eläinten terveys ja hyvinvointi, verotus, mukaan lukien veropetosten ja 

veronkierron torjunta, rahanpesu sekä tietosuoja ja yksityisyydensuoja, ja luodaan 

selkeä täytäntöönpanomekanismi noudattamisen varmistamiseksi, 

– turvataan EU:n sopimukset kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen 

kanssa, mukaan lukien ETA-sopimus, ja säilytetään näiden suhteinen yleinen 

tasapaino; 

– turvataan EU:n rahoitusvakaus ja sen sääntely- ja valvontajärjestelmän ja -

vaatimusten noudattaminen sekä niiden soveltaminen, 

– huolehditaan oikeuksien ja velvollisuuksien oikeasta tasapainosta, mukaan lukien 

tarvittaessa oikeasuhteiset rahoitusosuudet; 

5. muistuttaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä jälkimmäisen erottua 

EU:sta SEU 8 artiklan ja SEUT 217 artiklan mukaisesti neuvoteltava ja sovittava 

assosiaatiosopimus voisi muodostaa asianmukaiset puitteet tuleville suhteille ja turvata 

johdonmukaisen hallintokehyksen, johon olisi sisällyttävä vankka 

riitojenratkaisumekanismi, ja katsoo, että täten vältettäisiin kahdenvälisten sopimusten 

määrän moninkertaistuminen ja puutteet, jotka ovat ominaisia EU:n ja Sveitsin 

suhteille; 

6. ehdottaa, että nämä tulevat suhteet perustuvat seuraaviin neljään pilariin: 

– kauppa- ja taloussuhteet, 

– ulkopolitiikka, turvallisuusyhteistyö ja kehitysyhteistyö, 

– sisäinen turvallisuus, 



– aihekohtainen yhteistyö; 

Tulevien suhteiden puitteet 

7. ottaa huomioon, että EU:lla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on sama yhteisten 

arvojen perusta, niiden yhteydet ovat tiiviit ja niiden sääntely on nykyisin 

yhdenmukaista käytännöllisesti katsoen kaikilla aloilla, ne ovat maantieteellisesti lähellä 

toisiaan, niillä on yhteinen historia, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan 40-

vuotinen EU-jäsenyys, ja ottaa huomioon myös Yhdistyneen kuningaskunnan aseman 

YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja Naton jäsenenä, ja toteaa näin ollen, 

että Yhdistynyt kuningaskunta tulee edelleen olemaan EU:n tärkeä kumppani kaikkien 

neljän edellä mainitun pilarin alalla ja että on molempien osapuolten etujen mukaista 

luoda kumppanuus, jolla varmistetaan yhteistyön jatkuminen; 

8. toteaa kuitenkin, että tällainen yhteistyö Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, kun se on 

kolmas maa, on mahdollista ainoastaan, jos siinä noudatetaan tämän päätöslauselman 

4 kohdassa esitettyjä periaatteita; muistuttaa, että EU:lla on sitovat yhteiset säännöt, 

yhteiset toimielimet ja yhteiset valvonta-, täytäntöönpano- ja oikeudenkäyttöjärjestelmät 

ja että kolmannet maat, edes ne, joilla on samanlainen lainsäädäntö ja joiden sääntely on 

täysin yhdenmukaista, eivät voi nauttia samoista eduista kuin EU:n jäsenvaltiot eikä 

niillä voi olla samaa pääsyä markkinoille kuin EU:n jäsenvaltioilla esimerkiksi, kun on 

kyse neljästä vapaudesta ja EU:n talousarviosta maksettavista rahoitusosuuksista; 

9. katsoo, että tulevia suhteita koskevaan sopimukseen olisi sisällytettävä erityisiä 

määräyksiä kansalaisten liikkumisesta EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja 

Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun siirtymäajan jälkeen ja että niiden olisi oltava 

ainakin verrannollisia jäljempänä esiteltyjen neljän pilarin alalla tehtävän yhteistyön 

laajuuden kanssa; 

10. muistuttaa, että Euroopan parlamentin on hyväksyttävä mahdollinen tuleva EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus; korostaa, että parlamentille on annettava 

välittömästi ja täysimääräisesti tietoja neuvottelujen kaikissa vaiheissa SEUT 207, 217 

ja 218 artiklan ja asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti; 

i) Kauppa- ja taloussuhteet 

11. toteaa jälleen, että sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että EU-27:n kannalta paras 

ratkaisu olisi, että Yhdistynyt kuningaskunta olisi sisämarkkinoiden ja tulliliiton jäsen, 

ja että tämä on ainoa ratkaisu, joka voi taata kitkattomasti jatkuvan kaupan ja säilyttää 

taloussuhteisiimme liittyvät edut kaikilta osin; muistuttaa, että sisämarkkinoille 

osallistuminen edellyttää neljän vapauden täysimääräistä noudattamista sekä vastaavien 

EU-sääntöjen omaksumista, tasapuolisia toimintaedellytyksiä, myös kilpailu- ja 

valtiontukijärjestelmän kautta, sitovan Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön noudattamista ja maksuosuuksia EU:n talousarvioon; toteaa, että 

tulliliitto poistaa tulliesteet ja jotkin tullitarkastukset mutta edellyttää EU:n 

kauppapolitiikan noudattamista ja yhteistä ulkorajaa; panee merkille, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallitus edelleen sulkee pois sekä sisämarkkinat että tulliliiton; 

12. toteaa, että pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue edellyttää lähentymistä 

EU:n säännöstöön koskevaa sitovaa järjestelmää sekä sitovan roolin antamista 

Euroopan unionin tuomioistuimelle unionin oikeuden tulkinnassa ja että se ei salli sitä, 

että poimittaisiin päältä vain parhaat sisämarkkinoiden alat; 



13. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen asema sopii yhteen ainoastaan 

SEUT 207 artiklan mukaisen kauppasopimuksen kanssa, joka voisi muodostaa 

assosiaatiosopimuksen kauppaa ja taloutta koskevan pilarin; on valmis toimimaan 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa edellä mainittujen muiden mallien perusteella 

edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta tarkastelee uudelleen nykyisiä 

kynnyskysymyksiään; 

14. palauttaa mieliin, että kaikki viimeaikaiset vapaakauppasopimukset perustuvat kolmeen 

keskeiseen osaan: markkinoille pääsy, sääntely-yhteistyö ja säännöt; korostaa, että 

edellä 4 kohdassa mainittujen periaatteiden lisäksi 

– EU:n markkinoille pääsyn tason on vastattava sitä, missä määrin lähentymistä ja 

mukautumista EU:n teknisiin vaatimuksiin ja sääntöihin jatketaan, antamatta 

määräyksiä minkäänlaisesta alakohtaisesta lähestymistavasta ja säilyttäen 

sisämarkkinoiden eheys, 

– EU:n riippumattomuus EU:n oikeuden ja normien asettamisessa on taattava 

samoin kuin se, että vain Euroopan unionin tuomioistuin voi tulkita EU:n 

oikeutta, 

– tasapuoliset toimintaedellytykset varmistetaan ja EU:n normit turvataan, jotta 

vältetään kilpaileminen alhaisimmalla sääntelytasolla ja estetään se, että 

markkinatoimijat voisivat käyttää hyväkseen eri maiden sääntelyeroja, 

– alkuperäsääntöjen on perustuttava tavanomaisiin EU:n etuuskohtelusääntöihin ja 

EU:n tuottajien etuihin, 

– vastavuoroisesta markkinoillepääsystä on neuvoteltava Maailman kauppajärjestön 

(WTO) sääntöjä täysimääräisesti noudattaen, mukaan lukien tavaroita, palveluja, 

julkisia hankintoja ja – tarvittaessa – suoria ulkomaisia investointeja koskevat 

säännöt, ja kaikkia palvelujen tarjontamuotoja noudattaen, mukaan lukien 

luonnollisten henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevat sitoumukset (muoto 4), 

ja sitä on säänneltävä noudattaen täysin yhdenvertaisen kohtelun, etenkin 

työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun, periaatteeseen liittyviä EU:n sääntöjä, 

– olisi neuvoteltava sääntely-yhteistyötä koskevista säännöistä kiinnittäen erityistä 

huomiota pk-yrityksiin ja otettava huomioon sääntely-yhteistyön vapaaehtoinen 

luonne sekä oikeus harjoittaa sääntelyä yleisen edun nimissä sekä muistettava 

samalla, että kauppasopimukseen sisältyvissä sääntely-yhteistyötä koskevissa 

määräyksissä ei voida täysin uusia samaa kitkatonta kaupankäyntiä, joka taataan 

sisämarkkinoiden jäsenille; 

15. korostaa, että tässä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä sopimuksessa olisi 

turvattava EU:n ja kolmansien maiden nykyisten kaupallisten suhteiden puitteet ja 

vältettävä kaikenlainen vapaamatkustus huolehtimalla johdonmukaisuudesta 

säilyttämällä tasapainoinen kolmansiin maihin sovellettava tariffi- ja kiintiöjärjestelmä 

ja tuotteiden alkuperäjärjestelmä; 

16. korostaa, että vapaakauppasopimuksen mukainen markkinoille pääsy on rajoitettua ja 

siihen sovelletaan aina rajoituksia, varaumia ja poikkeuksia; 

17. korostaa, että sisämarkkinoilta lähtemisen myötä Yhdistynyt kuningaskunta menettäisi 

sekä rahoituspalveluja koskevat passioikeudet että mahdollisuuden avata unioniin 



sivuliikkeitä, joita Yhdistynyt kuningaskunta valvoisi; palauttaa mieliin, että EU:n 

lainsäädännössä säädetään mahdollisuudesta pitää suhteutetun ja riskiperusteisen 

lähestymistavan perusteella joillakin aloilla kolmansien maiden sääntöjä vastaavina, ja 

panee merkille asiaa koskevan meneillään olevan lainsäädäntötyön ja komission tulevat 

ehdotukset; tähdentää, että vastaavuudesta tehtävät päätökset ovat aina luonteeltaan 

yksipuolisia; tähdentää lisäksi, että vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskevat 

poikkeukset ja rahoituspalvelujen rajatylittävää tarjontaa koskevat rajoitukset ovat 

tavanomaisia vapaakauppasopimuksissa, jotta turvataan rahoitusvakaus ja varmistetaan 

EU:n sääntelyjärjestelmän ja normien täysimääräinen noudattaminen ja soveltaminen; 

18. korostaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen sopimukseen olisi 

sisällyttävä vankka riitojenratkaisumekanismi sekä hallintorakenteet; painottaa tässä 

yhteydessä, että unionin tuomioistuimella on toimivalta tulkita EU:n oikeuteen liittyviä 

kysymyksiä; 

19. muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen kanta ja kynnyskysymykset 

johtaisivat tullitarkastuksiin ja todentamisiin, jotka vaikuttaisivat globaaleihin 

toimitusketjuihin ja valmistusprosesseihin, vaikka tulliesteet voidaan välttää; korostaa, 

että yhtenäisen eurooppalaisen arvonlisäveroalueen ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

järjestelmän on tärkeää olla pitkälle yhdenmukaistettuja; katsoo, että verotusasiat olisi 

sisällytettävä mihin tahansa uuteen Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliseen 

sopimukseen, jotta varmistetaan mahdollisimman laaja yhteistyö EU:n ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan ja siitä riippuvaisten alueiden välillä yhteisöverotuksen alalla; 

20. toteaa jälleen, että elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta ehtona EU:n 

markkinoille pääsylle on se, että noudatetaan kaikkea EU-lainsäädäntöä ja kaikkia EU:n 

normeja, etenkin elintarviketurvallisuuden, muuntogeenisten organismien, torjunta-

aineiden, maantieteellisten merkintöjen, eläinten hyvinvoinnin, tuotemerkintöjen ja 

jäljitettävyyden, terveys- ja kasvinsuojelunormien sekä ihmisten, eläinten ja kasvien 

terveyden aloilla; 

ii) Ulkopolitiikka, turvallisuusyhteistyö ja kehitysyhteistyö 

21. toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ei kolmantena maana voi osallistua yhteistä ulko- 

ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaan EU:n päätöksentekoon ja että vain EU:n 

jäsenvaltiot voivat hyväksyä EU:n yhteiset kannat ja toimet; huomauttaa kuitenkin, että 

tämä ei sulje pois kuulemismekanismeja, jotka antaisivat Yhdistyneelle 

kuningaskunnalle mahdollisuuden mukautua EU:n ulkopoliittisiin kantoihin, yhteisiin 

toimiin, etenkin ihmisoikeustoimiin, tai monenväliseen yhteistyöhön erityisesti YK:n, 

Etyjin ja Euroopan neuvoston puitteissa; kannattaa pakotepolitiikan ja pakotteiden 

täytäntöönpanon koordinointia, mukaan lukien asevientikiellot ja aseiden vientiä 

koskeva yhteinen kanta; 

22. tähdentää, että tällainen kumppanuus voitaisiin luoda osallistumista koskevalla 

puitesopimuksella, jolla hallitaan kolmansien maiden asemaa, ja Yhdistyneellä 

kuningaskunnan olisi siten mahdollista osallistua EU:n siviili- ja sotilasoperaatioihin 

(joissa Yhdistynyt kuningaskunta ei olisi johtavassa asemassa), ohjelmiin ja 

hankkeisiin, tiedustelutietojen vaihtoon, sotilashenkilöstön koulutukseen ja vaihtoon 

sekä varustelupolitiikkaa koskevaan yhteistyöhön, mukaan lukien pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön puitteissa kehitetyt hankkeet; korostaa, että tällainen 

osallistuminen ei saisi rajoittaa asiaa koskevien EU:n kantojen, päätösten ja 

lainsäädännön soveltamista, mukaan lukien puolustusalan hankinnat ja siirrot, ja sen 



olisi oltava yhdenmukaista niiden kanssa; toteaa, että tällaisen yhteistyön ehtona on 

kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

sekä EU:n perusoikeuksien täysimääräinen noudattaminen; 

23. toteaa, että kaiken edellä mainituilla aloilla tehtävän yhteistyön, jossa vaihdetaan EU:n 

turvallisuusluokiteltuja tietoja, myös tiedustelutietoja, ehtona on 

tietoturvallisuussopimuksen tekeminen EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen 

suojaamiseksi; 

24. toteaa, että kolmansien maiden kanssa tehtyjen vastaavien järjestelyjen perusteella 

Yhdistynyt kuningaskunta voisi osallistua puolustusta tai ulkoista turvallisuutta tukeviin 

unionin ohjelmiin (joita ovat esimerkiksi Euroopan puolustusrahasto, Galileo ja 

kyberturvallisuusohjelmat); suhtautuu avoimesti mahdollisuuteen, että Yhdistynyt 

kuningaskunta edelleen osallistuisi EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden rahoittamiseen 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti yhteisessä naapurustossa; 

25. toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on merkittävä toimija kehitysyhteistyön ja 

humanitaarisen avun alalla ja että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistyö näillä 

aloilla brexitin jälkeen olisi hyödyllistä molemmille osapuolille; 

iii) Sisäinen turvallisuus 

26. korostaa, että on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan molemminpuolisen edun 

mukaista perustaa kumppanuus, jolla varmistetaan jatkuva turvallisuusalan yhteistyö 

erityisesti terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisten yhteisten uhkien 

torjumiseksi ja estetään tiedonkulun keskeytyminen tällä alalla; toteaa, että (Schengen-

alueen ulkopuolisille) kolmansille maille ei myönnetä tällä alalla minkäänlaista 

etuoikeutta hyödyntää EU:n välineitä, tietokannat mukaan lukien, eivätkä ne voi ottaa 

osaa painopisteiden määrittelyyn ja monivuotisten strategisten tavoitteiden 

kehittämiseen tai johtaa operatiivisia toimintasuunnitelmia EU:n toimintapoliittisen 

syklin puitteissa; 

27. toteaa myös, että sen lisäksi, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia käynnissä 

olevia menettelyjä ja selvityksiä on suojeltava, Yhdistyneen kuningaskunnan ollessa 

kolmas maa sen kanssa on löydettävä erillisiä järjestelyjä rikosoikeudellisen yhteistyön 

osalta, rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen ja keskinäinen oikeusapu mukaan 

luettuina, eurooppalaisen pidätysmääräyksen kaltaisten nykyisten järjestelyjen sijaan; 

28. katsoo, että tulevaa yhteistyötä voidaan kehittää Schengen-alueen ulkopuolista kolmatta 

maata koskevien sellaisten järjestelyjen pohjalta, jotka mahdollistavat turvallisuuteen 

liittyvien tietojen vaihdon sekä operatiivisen yhteistyön (Europolin ja Eurojustin 

kaltaisten) EU:n elinten ja mekanismien kanssa; 

29. korostaa, että tällaisen yhteistyön avulla olisi saatava aikaan oikeusvarmuutta, sen on 

perustuttava Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja perusoikeuksia koskeviin 

takeisiin ja tarjottava suojelun taso, joka vastaa olennaisilta osin perusoikeuskirjan 

tasoa; korostaa lisäksi, että yhteistyössä olisi noudatettava täysimääräisesti EU:n 

tietosuojanormeja ja sen olisi perustuttava tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja 

riidanratkaisuun; pitää välttämättömänä, että löydetään ratkaisu, joka koskee EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tulevan tietojenvaihdon sääntelemistä 

lainvalvonnan, tiedustelun ja terrorismintorjuntaoperaatioiden alalla; korostaa, että 

komission tekemä päätös tietosuojan tason riittävyydestä olisi suositeltavin ja turvallisin 



vaihtoehto; muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on joka tapauksessa tarjottava 

tietosuojan taso, joka on yhtä vahva kuin unionin tietosuojasäännöt; 

iv) Aihekohtainen yhteistyö 

30. korostaa, että myös edellä 4 kohdassa esitettyjä periaatteita olisi sovellettava kaikilta 

osin ja ilman ehtoja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävään tulevaan 

yhteistyöhön erinäisillä yhteisen edun mukaisilla aloilla; korostaa, että tällaisissa 

sopimuksissa olisi löydettävä sellainen oikeuksien ja velvollisuuksien välinen tasapaino, 

joka vastaa kolmansien maiden kanssa tehdyissä samanlaisissa sopimuksissa olevaa 

tasapainoa, mutta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan maantieteellinen läheisyys ja 

niiden väliset tiiviit yhteydet olisi otettava huomioon; 

31. katsoo, että edellä olevien periaatteiden ja edellytysten mukaisesti ja matkustajien, 

lentoliikenteen harjoittajien, valmistajien ja ammattiliittojen etu huomioon ottaen 

yhteenliitettävyys on varmistettava lentoliikennesopimuksella ja 

lentoturvallisuussopimuksella; korostaa kuitenkin, että markkinoille pääsyn aste riippuu 

siitä, missä määrin sääntelyä lähennetään ja mukautetaan EU:n säännöstöön, sekä 

toimivan riitojenratkaisu- ja sovittelumekanismin perustamisesta; ei myöskään sulje 

pois Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävää tulevaa yhteistyötä, jolla tuetaan 

yhteisen edun mukaisia hankkeita liikenteen alalla; 

32. harkitsee, että kalastuksen alalla tehdään uudenlainen sopimus, joka vastaa kolmansien 

maiden kanssa tehtäviä kahdenvälisiä sopimuksia ja jonka tavoitteena on säilyttää 

korkea yhteistyön, yhdenmukaisuuden ja lähentymisen taso ja varmistaa vakaa ja 

jatkuva vastavuoroinen pääsy vesialueille ja kalavarojen käyttöoikeus yhteisen 

kalastuspolitiikan periaatteiden ja hallinnointisäännösten mukaisesti sekä yhteisesti 

tärkeiden kantojen kestävä hoito, jotta nämä kannat voidaan palauttaa sellaisen tason 

yläpuolelle, joka voi tuottaa kestävän enimmäistuoton, ja pitää ne sillä tasolla; korostaa, 

että yhteisten kalakantojen yhteinen hoito edellyttää, että Yhdistyneen kuningaskunnan 

osallistuminen näiden kantojen tieteelliseen arviointiin jatkuu; korostaa kuitenkin, että 

kalastustuotteiden vastavuoroisesta markkinoille pääsystä on neuvoteltava osana tulevaa 

sopimusta ja että EU:n kotimarkkinoille pääsyn on oltava riippuvainen EU:n 

kalastusalusten Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalueille pääsystä ja kalavarojen 

käyttömahdollisuuksien laajuudesta sekä yhteisten kantojen hoitoon liittyvän yhteistyön 

tasosta; 

33. korostaa kulttuurin ja koulutuksen alan yhteistyön arvoa, oppiminen ja nuorten 

liikkuvuus mukaan luettuina, sekä kulttuurialan ja luovien alojen merkitystä autettaessa 

EU:ta syventämään siteitä naapurimaihin ja suhtautuisi myönteisesti EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan välisen yhteistyön jatkumiseen kyseisillä aloilla myös 

Erasmus- ja Luova Eurooppa -ohjelmien kaltaisten tärkeiden ohjelmien puitteissa; 

34. voisi harkita tutkimus- ja innovointiyhteistyöhön liittyen Yhdistyneen kuningaskunnan 

osallistumista kolmantena maana EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan sekä 

EU:n avaruusohjelmiin sallimatta minkäänlaisia nettosiirtoja EU:n talousarviosta 

Yhdistyneelle kuningaskunnalle tai antamatta sille minkäänlaista päätöksentekoroolia; 

35. katsoo, että paras vaihtoehto ympäristön, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä 

kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden kannalta olisi, että Yhdistynyt 

kuningaskunta pysyisi täysimääräisesti samassa linjassa EU:n nykyisen ja tulevan 

lainsäädännön kanssa ja noudattaisi myös vuoteen 2030 ulottuvia sitoumuksia ja 



tavoitteita, joista on jo sovittu EU:n puhtaan ilman toimenpidepaketissa ja puhtaan 

energian säädöspaketissa; kehottaa kuitenkin, jos näin ei tapahdu, toteuttamaan EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan välisiä järjestelyjä, joilla varmistetaan tiivis yhteistyö ja 

korkeat vaatimukset näissä asioissa ja hoidetaan rajat ylittävät ympäristökysymykset; 

korostaa, että EU:n virastojen kanssa näillä aloilla tehtävän kaiken yhteistyön on 

perustuttava kahdenvälisiin sopimuksiin; 

36. voisi harkita samanlaisten kolmatta maata koskevien järjestelyjen tekemistä energian, 

sähköisen viestinnän, kyberturvallisuuden sekä tieto- ja viestintätekniikan alalla; katsoo, 

että energiaan liittyen kaikissa tällaisissa järjestelyissä olisi kunnioitettava energian 

sisämarkkinoiden eheyttä, edistettävä energiavarmuutta, kestävyyttä ja kilpailukykyä ja 

otettava huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset yhdysjohdot; odottaa, 

että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa korkeatasoisimpia ydinturvallisuutta, turva- ja 

varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua koskevia normeja, myös jätteiden siirron ja 

ydinlaitosten käytöstäpoiston osalta; 

37. katsoo, että EU:n PEACE-ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa rauhallista ja 

vakaata yhteiskuntaa edistämällä sovintoa Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja-alueella, olisi 

säilytettävä siten, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu siihen edelleen; 

v) Tulevan sopimuksen hallinnointi 

38. korostaa, että kaikkiin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisiin tuleviin 

sopimuksiin, jotka tehdään Yhdistyneen kuningaskunnan ollessa kolmas maa, olisi 

sisällytettävä johdonmukaisen ja vakaan hallintojärjestelmän perustaminen neljää pilaria 

koskevana yleiskehyksenä, joka kattaa sopimuksen yhteisen ja jatkuvan valvonnan ja 

hallinnoinnin sekä sopimuksen määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevat 

riitojenratkaisu- ja täytäntöönpanomekanismit; 

39. korostaa, että tässä hallinnointijärjestelmässä on ehdottomasti säilytettävä 

täysimääräisesti EU:n päätöksenteon ja oikeusjärjestyksen riippumattomuus, mukaan 

luettuna Euroopan unionin tuomioistuimen rooli EU:n oikeuden ainoana tulkitsijana; 

40. korostaa, että hallintojärjestelyjen suunnittelun olisi oltava oikeassa suhteessa tulevan 

suhteen luonteen, soveltamisalan ja syvyyden kanssa ja siinä olisi otettava huomioon 

yhteenliitettävyyden, yhteistyön ja läheisyyden taso; 

41. kannattaa ajatusta, että perustetaan yhteinen komitea, joka vastaa sopimuksen 

täytäntöönpanon valvonnasta, tarkastelee tulkintaeroja ja panee täytäntöön sovitut 

korjaavat toimenpiteet vilpittömässä mielessä, ja varmistetaan täysimääräisesti EU:n 

itsenäinen sääntelyvalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädäntöoikeudet 

mukaan luettuina; korostaa, että tässä komiteassa oleviin EU:n edustajiin olisi 

sovellettava asianmukaisia vastuuvelvollisuusmekanismeja, joihin Euroopan 

parlamentti osallistuu; 

42. katsoo, että EU:n säännöstön käsitteistöön perustuvien määräysten osalta 

hallintojärjestelyt olisi siirrettävä Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi; 

muistuttaa, että sopimuksen muiden kuin unionin oikeuteen liittyvien määräysten 

soveltamista ja tulkitsemista varten olisi harkittava vaihtoehtoista riidanratkaisua 

ainoastaan silloin, jos voidaan antaa vastaavat riippumattomuutta ja puolueettomuutta 

koskevat takeet kuin Euroopan unionin tuomioistuin; 



vi) Tasapuoliset toimintaedellytykset 

43. muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja siitä riippuvaisten alueiden olisi 

edelleen noudatettava sen kansainvälisten sitoumusten sekä unionin lainsäädännön ja 

toimintapolitiikkojen mukaisia normeja erityisesti edellä 4 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 

siten, että otetaan huomioon tulevan suhteen laajuus ja syvyys; panee merkille hyödyt, 

joita saadaan sääntelyn yhdenmukaistamisesta unionin lainsäädännön perusteella; 

44. toteaa, että tasapuolisista toimintaedellytyksistä saavutetun yhteisymmärryksen laajuus 

ja syvyys ovat olennaisia EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen yleisen tulevan 

suhteen laajuuden määrittämisessä; muistuttaa, että keskeistä tässä on se, että 

Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa edelleen Euroopan sosiaalista mallia; 

45. uskoo vakaasti, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi noudatettava unionin säännöstön 

mukaisia verotusta ja rahanpesun torjuntaa koskevia kehittyviä normeja, verotuksen 

avoimuus, tietojen vaihto verotusasioissa ja veron kiertämisen vastaiset toimenpiteet 

mukaan luettuina, ja sen olisi käsiteltävä siitä riippuvaisten alueiden tilannetta ja 

puututtava siihen, että ne eivät noudata EU:n hyvän hallintotavan kriteerejä ja 

avoimuusvaatimuksia; korostaa, että tulliunioniin pääsyn ehtona on ehdottomasti oltava 

se, että Yhdistynyt kuningaskunta mukautuu edellä mainittuihin normeihin; 

46. muistuttaa, että on tarpeen luoda suojatoimia, joilla varmistetaan korkeatasoisten 

normien ja tasapuolisten toimintaedellytysten säilyminen ympäristönsuojelun, 

ilmastonmuutoksen vastaisten toimien, elintarviketurvallisuuden ja kansanterveyden 

alalla; korostaa, että oikeussuojakeinot ja asianmukainen muutoksenhakumekanismi on 

taattava kansalaisille ja kansalaisjärjestöille työ- ja ympäristönormien täytäntöönpanon 

osalta; 

47. toteaa, että sopimuksen muiden osien tavoin tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevat 

määräykset edellyttävät vahvoja hallintorakenteita, jotka sisältävät asianmukaiset 

johtamista, valvontaa, riitojenratkaisua ja täytäntöönpanoa koskevat mekanismit 

seuraamuksineen ja tarvittaessa tilapäistoimenpiteet sekä kumpaakin osapuolta 

koskevan vaatimuksen perustaa riippumattomia laitoksia, jotka pystyvät valvomaan 

tehokkaasti täytäntöönpanoa, tai säilyttää ne; 

vii) Mahdollinen osallistuminen EU:n ohjelmiin 

48. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista EU:n toimiin ja ohjelmiin 

koskevat samat säännöt, joita sovelletaan Euroopan talousalueen ulkopuolisiin 

kolmansiin maihin; korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta on 

sovittava yhteisesti EU:ssa ja samalla on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä, 

mekanismeja ja osallistumisehtoja myös rahoituksen, täytäntöönpanon, valvonnan ja 

vastuuvapauden osalta sallimatta nettosiirtoja EU:n talousarviosta Yhdistyneelle 

kuningaskunnalle; 

49. muistuttaa, että pääsääntöisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei voi kolmantena maana 

osallistua tai päästä EU:n virastoihin; huomauttaa kuitenkin, että tämä ei sulje pois 

erityistapauksissa erittäin säännellysti tehtyä yhteistyötä, joka edellyttää kaikkien 

asiaankuuluvien sääntöjen ja rahoitusosuuksien noudattamista; korostaa, että 

seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on otettava huomioon EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan suhteen seuraukset; 



Erosopimus 

50. suhtautuu myönteisesti 28. helmikuuta 2018 tehtyyn komission sopimusluonnokseen, 

jossa on otettu laajalti huomioon parlamentin näkemykset; toteaa, että se on tehty 

8. joulukuuta 2017 laaditun yhdessä sovitun yhteisen raportin ja muita eroon liittyviä 

kysymyksiä koskevien EU:n kantojen perusteella; 

51. suhtautuu myönteisesti erosopimusluonnoksen mukaisiin institutionaalisiin määräyksiin 

ja riitojenratkaisumekanismeihin, mukaan luettuna etuuksien keskeyttäminen 

siirtymäkauden aikana erosopimusluonnoksen 165 artiklan mukaisesti siinä 

tapauksessa, että erosopimukseen liittyviä sitoumuksia ja määräyksiä ei noudateta; 

i) Kansalaisten oikeudet 

52. suhtautuu myönteisesti komission erosopimusluonnoksen toisessa osassa omaksuttuun 

kansalaisten oikeuksia koskevaan yleiseen lähestymistapaan, mutta toistaa, että 

kansalaisten oikeuksia koskevien kaikkien avoinna olevien kysymysten käsittely ja sen 

varmistaminen, että brexit ei vaikuta laillisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien 

EU:n kansalaisten ja laillisesti EU-27:ssä asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan 

kansalaisten oikeuksiin, on yksi keskeisistä parlamentin hyväksynnän saamisen 

edellytyksistä; kannattaa, että mukaan otetaan tulevia puolisoita koskeva viittaus; panee 

merkille määräykset pysyvän oleskeluluvan hankkimista koskevista hallinnollisista 

menettelyistä ja korostaa, että perheiden on sallittava käynnistää menettely yhdellä 

lomakkeella, joka on luonteeltaan puhtaasti toteava ja jolla asetetaan todistustaakka 

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille; korostaa, että Euroopan parlamentti 

valvoo, että nämä menettelyt pannaan tosiasiallisesti täytäntöön ja että ne ovat 

yksinkertaisia, selkeitä ja maksuttomia; vaatii, että jossakin EU-27:n jäsenvaltiossa 

nykyisin asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeus vapaaseen 

liikkuvuuteen kaikkialla EU:ssa sekä erosopimuksen kattamien kaikkien kansalaisten 

oikeus äänestää paikallisvaaleissa taataan; vaatii myös sopimuksen kattamille EU:n 

kansalaisille elinikäistä oikeutta palata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vammaisten 

henkilöiden ja heidän hoitajiensa suojelemista karkottamiselta sekä direktiivissä 

2004/38/EY tarkoitettujen karkottamiseen liittyvien menettelyllisten oikeuksien sekä 

kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien suojelua EU:n oikeuden mukaisesti; 

53. korostaa, että siirtymäaikana kaikilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevilla EU:n 

kansalaisilla on oltava samat oikeudet kuin niillä, jotka saapuivat ennen siirtymäkauden 

alkua; torjuu tässä yhteydessä Yhdistyneen kuningaskunnan äskettäin julkistamaan 

toimintapoliittiseen asiakirjaan sisältyvän ehdotuksen, jonka perusteella tehdään ero 

ennen siirtymäajan alkamista saapuneiden EU:n kansalaisten ja sen jälkeen saapuneiden 

välillä; 

54. muistuttaa, että monet Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat ilmaisseet 

vastustavansa lujasti niiden oikeuksien menettämistä, joista he tällä hetkellä nauttivat 

SEUT 20 artiklan nojalla; ehdottaa, että EU-27 tutkii, miten tilannetta lievennettäisiin 

EU:n primaarilainsäädännön rajoissa kunnioittaen samalla täysimääräisesti 

vastavuoroisuuden, tasapuolisuuden, symmetrian ja syrjimättömyyden periaatteita; 

panee merkille äskettäin unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi annetun kanteen, joka 

oli nostettu Alankomaiden tuomioistuimessa ja joka koski Yhdistyneen kuningaskunnan 

kansalaisen EU:n kansalaisoikeuksien säilyttämistä brexitin jälkeen; 

ii) Irlanti ja Pohjois-Irlanti 



55. suhtautuu myönteisesti komission erosopimusluonnokseen sisältyvään Irlantia ja 

Pohjois-Irlantia koskevaan pöytäkirjaan, jossa tehdään 8. joulukuuta 2017 laaditussa 

yhteisessä raportissa luonnostellusta varautumisjärjestelyjä koskevasta vaihtoehdosta 

toimintavalmis; korostaa, että tällä tarjotaan käytännön ratkaisu pohjoisen ja etelän 

välisen yhteistyön säilymiseen ja vältetään kova raja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä, 

mikä on tarpeen siinä tapauksessa, että vaihtoehtoa ei löydy EU:n ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan yleisten suhteiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan ehdottamien 

erityisratkaisujen kautta yhteisen raportin 49 kohdassa tarkoitetulla tavalla; 

56. muistuttaa, että on tärkeää, että Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut yhteisen 

raportin sitoumusten mukaisesti varmistamaan, että oikeuksia ei heikennetä, mukaan 

luettuina pitkänperjantain sopimuksessa vahvistetut sosiaaliset ja demokraattiset 

oikeudet, suojakeinot ja yhtäläiset mahdollisuudet; vaatii siirtämään osaksi kansallista 

lainsäädäntöä kaikki yhteiseen matkustusalueeseen liittyvät tekijät ja säilyttämään EU:n 

oikeuteen ja pitkänperjantain sopimukseen sisältyvät EU:n kansalaisten vapaata 

liikkuvuutta koskevat oikeudet; 

iii) Siirtymäkausi 

57. muistuttaa, että 13. joulukuuta 2017 antamaansa päätöslauselmaan sisältyvien 

periaatteiden mukaisesti eroamispäivän jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää 

EU:n toimielinten ja elinten osa eikä enää osallistu päätöksentekoon ja että siirtymä voi 

tarkoittaa ainoastaan sitä, että EU:n säännöstön soveltamista sekä nykyisten EU:n 

sääntelyä, talousarviota, valvontaa, oikeudenkäyttöä ja täytäntöönpanoa koskevien 

välineiden ja rakenteiden soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan jatketaan; 

tukee täysimääräisesti Eurooppa-neuvoston suuntaviivojen mukaisia 

neuvotteluvaltuuksia, neuvoston neuvotteluohjeita ja tätä asiaa koskevaa äskettäin 

laadittua komission kannanottoa; 

58. pitää myönteisenä ja tukee siirtymäjärjestelyjä koskevaa erosopimusluonnoksen neljättä 

osaa; toistaa, että kaikkia unionin oikeudessa kansalaisille myönnettyjä oikeuksia olisi 

jatkettava koko siirtymäkauden ajan; korostaa, että tämä koskee myös Yhdistyneeseen 

kuningaskuntaan siirtymäaikana saapuvia EU:n kansalaisia, joilla olisi oltava täysin 

samat oikeudet erityisesti lapsilisien, perheenyhdistämisen ja unionin tuomioistuimeen 

liittyvien oikeussuojakeinojen osalta; 

59. muistuttaa, että kaikkien siirtymäjärjestelyjen on oltava täysin yhteensopivia WTO- 

velvoitteiden kanssa, jotta kauppasuhteet kolmansiin maihin eivät häiriinny; 

60. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen kolmansien maiden kanssa 

neuvottelemat tulevat kauppasopimukset voivat tulla voimaan vasta sen ajanjakson 

päättymisen jälkeen, jonka kuluessa sovelletaan siirtymäjärjestelyjä; 

61. muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen päivämäärästä alkaen 

Yhdistynyt kuningaskunta ei enää hyödy EU:n tai jäsenvaltioiden sen puolesta tai EU:n 

ja jäsenvaltioiden yhdessä tekemistä kansainvälisistä sopimuksista; panee merkille, että 

siirtymäaikana Yhdistynyttä kuningaskuntaa sitovat edelleen näistä sopimuksista 

johtuvat velvoitteet; korostaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ei voi osallistua näiden 

sopimusten mukaisiin hallintorakenteisiin ja päätöksentekomenettelyihin; 

62. korostaa, että siirtymäjärjestelyt voidaan panna täytäntöön erosopimuksen osana vasta 

tämän sopimuksen tultua voimaan; 



iv) Muut eroon liittyvät asiat 

63. kehottaa sopimaan viipymättä erosopimusluonnoksen kolmannessa osassa 

vahvistetuista kaikista eromääräyksistä ja kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa 

esittämän selkeän kannan, mikäli ei ole jo tehnyt niin, kaikista sen hallittua eroa 

koskevista avoimista kysymyksistä; 

Valmius 

64. korostaa, että komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet eri tasoilla tärkeää työtä tietoisuuden 

lisäämistä ja valmiutta koskevissa asioissa; korostaa, että brexitistä johtuvien 

epävarmuustekijöiden vuoksi EU:n toimielinten ohella myös kansallisia viranomaisia, 

talouden toimijoita ja erityisesti kansalaisia on varoitettava ja näiden on saatava 

paikkansa pitäviä tietoja voidakseen valmistautua asianmukaisesti kaikkien 

mahdollisten skenaarioiden varalta, sopimukseton ero mukaan luettuna; kehottaa 

erityisesti käynnistämään toimia, jotka kohdistetaan mahdollisimman suureen määrään 

asianomaisia toimialoja ja ihmisiä muun muassa seuraavilla aloilla: 

– eläinten ja ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden ja potilaiden lääkinnällisten 

laitteiden jatkuva ja turvattu saatavuus, mukaan luettuina radioisotooppien varmat 

ja jatkuvat toimitukset, 

– talouden toimijoiden rahoituspalvelut, 

– valmius Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kauppaa käyvien pk-yritysten ja 

pienten toimijoiden keskuudessa esimerkiksi maatalouselintarviketuotteiden sekä 

kalastustuotteiden tuotannossa, jossa voidaan ensimmäistä kertaa joutua 

tekemisiin vientimenettelyiden ja tietyntyyppisten vaatimusten kanssa, terveys- ja 

kasvinsuojelutoimia koskevat vaatimukset mukaan luettuina, 

– rajoitukset ja esteet, jotka voivat johtua matkustajien ja tavaroiden kuljettamista 

koskevasta uudesta oikeudellisesta kehyksestä, ja vaikutuksista, joita niillä voi 

olla juuri oikeaan tarpeeseen -tuotannon komponenttien kannalta elintarvikkeiden 

toimitus-, jalostus- ja jakeluketjussa, 

– maatalous- ja kalastustuotteiden asianmukaista merkintää, jäljitettävyyttä ja aitoa 

alkuperää koskevat valmiudet, jotta varmistetaan elintarviketurvallisuutta ja 

eläinten hyvinvointia koskevien normien noudattaminen sekä se, että kuluttajille 

tarjotaan tarkkoja tietoja elintarvikkeista, 

– tietosuojaa koskeva oikeudellinen kehys, 

– komission laatima täydellinen luettelo EU:n lainsäädännöstä, jota on muutettava 

brexitin seurauksena; 

o 

o     o 

65. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 

Euroopan unionin neuvostolle, komissiolle, kansallisille parlamenteille ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallitukselle. 


