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Parlamendiliikmed: Brexiti läbirääkimistel on
saavutatud piisavat edu, et liikuda edasi
läbirääkimiste teise etappi
 
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leiab parlament, et Brexiti läbirääkimiste
esimeses faasis on saavutatud piisavat edu, mis võimaldab liikuda edasi läbirääkimiste
teise etappi.
 
Parlamendiliikmed tervitavad resolutsioonis ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate  8. detsembri
eduaruannet ja soovitavad ELi 27 riigi- ja valitsusjuhil võtta 15. detsembril toimuval kohtumisel
vastu otsus, et Brexiti läbirääkimiste esimeses etapis on saavutatud piisavalt edusamme, et
võimaldada minna läbirääkimistega edasi teise etappi.
 
 
 
Samas rõhutatakse resolutsioonis,  et  läbirääkimiste teine etapp on edukas vaid juhul,  kui
Ühendkuningriigi valitsus austab täielikult ühisraportis võetud kohustusi ja need sätestatakse ka
väljaastumislepingus.
 
 
 
Resolutsioonis tuuakse välja viis küsimust, mis tuleb lahendada, enne kui parlament lõplikule
lepingule nõusoleku annab. Need on:
 

kodanike õiguste kohaldamisala laiendamine tulevastele partneritele, 
lihtsa, deklaratiivse ja tasuta haldusmenetluse tagamine „alalise elukoha staatuse“
taoltuste puhul 
kodanike õigusi käsitlevate sätete tõlgendamist puudutavate Euroopa Liidu Kohtu
otsuste siduva iseloomu tagamine ning kodanike kaebuste lahendamiseks loodava
tulevase sõltumatu riikliku asutuse (ombudsmani) rolli kehtestamine, 
vaba liikumise õiguse jätkuv tagamine Ühendkuningriigi kodanike jaoks, kes elavad
praegu ELi 27 liikmesriigis, 
Põhja-Iirimaa ja Iirimaaga seoses võetud kohustuste täitmise tagamine.
 

Üleminekukord, mis peaks olema ajaliselt piiratud, peaks hõlmama ELi õigustiku, sealhulgas
kodanike õiguste järgimise pikendamist. See tähendab, et olemasolevad ELi õigus-, eelarve-,
järelevalve-, kohtu- ja jõustamisinstrumendid ning -struktuurid kehtiksid Ühendkuningriigi suhtes
ka  üleminekuperioodil.  ELi  ja  Ühendkuningriigi  suhted  võiksid  tulevikus  toimida
assotsieerimislepingu  alusel,  leitakse  resolutsioonis.

Pressiteade
13-12-2017 - 16:35
Viitenr: 20171212IPR90142

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume DUCH GUILLOT
Vali nr (32-2) 28 33000

1 I 2



 
 
Parlament  on võtnud Brexiti  läbirääkimiste  kohta  vastu  kaks resolutsiooni:  5.  aprillil  ja  3.
oktoobril 2017. Resolutsioonid valmistas ette parlamendi Brexiti juhtgrupp, mida juhatab Guy
Verhofstadt (ALDE, BE).
 
 
 
Resolutsiooni ettepanekut arutati täiskogul Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans
Timmermansi ja ELi Brexiti läbirääkija Michel Barnier’ga kolmapäeval, 13. detsembril.
 
 
 

Kontaktid 
 
 

Lisateave
Vastuvõetud tekst (13.12.2017)
Videosalvestis arutelust (13.12.2017)
Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon Ühendkuningriigiga peetavate
läbirääkimiste kohta
Brexit: Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmise peamised tingimused
Brexit: Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigused
Brexit ja ELi eelarve: milliseks kujunevad Ühendkuningriigi kohustused
Brexiti mõju Iirimaale
AV-materjal Brexiti kohta
EPRSi uuring Brexiti läbirääkimiste kohta

Delphine COLARD
(+32)2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881 64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu

Jaan SOONE
(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu

Pressiteade

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume DUCH GUILLOT
Vali nr (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/ep-tingimused-uhendkuningriigi-elist-lahkumise-lepingu-heakskiitmiseks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20160701TST34439/20170505STO73508/brexit-paevakorral-uhendkuningriigis-elavate-eli-kodanike-oigused
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20160701TST34439/20170918STO84113/brexit-ja-eli-eelarve-milliseks-kujunevad-uhendkuningriigi-kohustused
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20160701TST34439/20170925STO84610/brexiti-moju-iirimaale
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614635/EPRS_ATA(2017)614635_EN.pdf

