
 
Az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatának
működése
 
Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból nem jelenti a kapcsolat végét. A két fél
továbbra is együttműködik a kereskedelemtől kezdve a közlekedésen át a bűnözés elleni
küzdelemig.
 

A klímaváltozástól kezdve a bűnüldözésig számos területen közös kihívással néz szembe Nagy
Britannia és az Unió, az együttműködés a jövőben is kulcsfontosságú lesz.
 
 
A két fél már megegyezett a kilépési megállapodásról, amley rendezi a brit és az uniós polgárok
jogainak védelmét, az Egyesült Királyság tagállamként vállalt pénzügyi kötelezettségeit, és a
határok kérdését (főként az ír határ esetét), és amit most át kell ültetni a gyakorlatba.
 
 
A Parlament által 2021. áprilisában jóváhagyott kereskedelmi és együttműködési megállapodás
szabályozza az EU és az Egyesült Királyság közti kapcsolatot. 
 
 
 
A Parlament álláspontja 
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Brexit
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2020. május 29-én David McAllister, az EP Egyesült Királysággal fenntartott koordinációért
felelős csoportjának vezetője megerősítette, hogy a Parlament nem fogja a beleegyezését adni
egy olyan megállapodáshoz, amely nem biztosítja az egyenlő versenyfeltételeket, tér ki az
alapvető jogokra, és rendezi a halászati jogok kérdését. Az EP-képviselő hangsúlyozta, hogy a
Parlament szerint kulcsfontosságú, hogy a kilépési megállapodás gyakorlatba történő átültetése
maradéktalanul megvalósuljon.
 
 
2020. június 15-én David Sassoli EP-elnök is részt vett a találkozón, amelyen Boris Johnson brit
miniszterelnök, Charles Michel, a Tanács elnöke és Ursula Von der Leyen, a Bizottság elnöke
egyeztetett a jövőbeli kapcsolatokról. A találkozó után kiadott közös nyilatkozatot ide kattintva
lehet elolvasni.
 
 
A Parlament 2020. június 18-án jelentést fogadott el, amelyben az EP-képviselők kijelentették,
sajnálatos, hogy továbbra sem közelednek érdemben az uniós és a brit álláspontok, miközben
fogy a megállapodáshoz szükséges idő.
 
 
 
2020. szeptember 11-én az EP Egyesült Királysággal fenntartott koordinációért felelős csoportja
és a képviselőcsoportok vezetői nyilatkozatot adtak ki, amelyben aggodalmukat fejezték ki az
Egyesült Királyság kormánya új javaslata miatt, és hangsúlyozták, hogy a kilépési
megállapodás minden részét (ide értve az Írországról és Észak-Írországról szóló részt is)
maradéktalanul végre kell hajtani.
 
 
 
2020. október 1-jén az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak,
amiért az megszegte a kilépésről rendelkező megállapodásból eredő kötelezettségeit.
 
 
Az átmeneti időszak végéhez közeledve október 8-án a Parlament új szabályokat hagyott jóvá,
amelyek biztosítják, hogy az Egyesült Királyságot és a kontinenst összekötő csatorna a kilépést
követően is biztonságosan üzemel.
 
 
A 2020. október 15-i uniós csúcstalálkozó megnyitóján David Sassoli elnök a jövőbeli
kapcsolatokról folyó tárgyalások kapcsán hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyságnak
tiszteletben kell tartania a kötelezettségvállalásait és törölnie kell a belső piaci törvény vitatott
rendelkezéseit. „A megállapodás mindkét fél érdeke, de ahogy már többször mondtam, ez nem
születhet meg bármi áron” - mondta.
 
 
Egy 2020. október 21-i plenáris vitán az EP-képviselők hangsúlyozták, hogy olyan
megállapodást kell kialakítani az EU és az Egyesült Királyság között, amely nem sodorja
veszélybe az uniós alapértékek érvényesülését. Michel Barnier brexit-ügyi főtárgyaló a vitán úgy
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81221/eu-brit-partnerseg-a-parlament-toretlenul-kiall-az-unios-allaspont-mellett
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200907IPR86513/statement-of-the-uk-coordination-group-and-ep-political-group-leaders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1798
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201002IPR88446/eu-uk-relations-meps-approve-rules-to-ensure-eurotunnel-safety-and-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-it-is-up-to-you-to-get-the-negotiations-moving-again
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20201015STO89423/az-unios-brit-megallapodas-nem-nem-tortenhet-az-unios-alapertekek-karara


fogalmazott: „Lehetséges megállapodást kötnünk, ha mindkét fél kész, hogy konstruktívan
dolgozzon és nyitott legyen a kompromisszumra”.
 
 
 
Az állampolgárok jogai
 
 
Az Európai Parlament számára prioritás, hogy biztosítsa az Egyesült Királyságban élő uniós
polgárok, valamint az EU-s tagországokban élő brit állampolgárok jogainak védelmét a brexit
után. Ezeket főként a kilépési megállapodás tartalmazza, de a jövőben ki kell még térni olyan
fontos témákra, mint a személyek szabad mozgása, vagy az Egyesült Királyságban élő uniós
polgárok egészségügyi biztosítása. Az EP szorosan figyelemmel követi, hogy a kilépési
megállapodásban foglaltak valóban megvalósuljanak a gyakorlatban.
 
 
 
Hogyan zajlottak a tárgyalások?
 
 
A két fél közötti tárgyalásokat az EU részéről Michel Barnier főtárgyaló vezette, a Tanács által
meghatározott irányelvek és az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalások mentén. Az
EP Egyesült Királysággal fenntartott koordinációért felelős csoportja kapcsolatban állt az
Európai Bizottság EU–Egyesült Királyság kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoportjával,
és egyeztettek a többi EP-s szakbizottsággal is. A képviselők figyelemmel követték Michel
Barnier munkáját és állásfoglalásaival továbbra is befolyásolja a tárgyalások menetét. A végső
megállapodáshoz a Parlament jóváhagyására volt szükség.
 

Cikk

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/alkotmany-intezmenyek/20180309IPR99418/brexit-tarsulasi-szerzodest-javasol-az-ep-a-jovobeli-kapcsolatokhoz
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_hu


Az EU és Nagy Britannia továbbra is együttműködik számos területen

További információ
A brit népszavazás eredményének következményei
Az Európai Bizottság honlapja a brexitől
A Tanács honlapja a brexitről
Jövőbeli EU-brit kapcsolat: csak egyenlő versenyfeltételek mellett
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