
 

EÚ a Spojené kráľovstvo: ako budú vyzerať naše
budúce vzťahy?
 
Brexit neznamená úplný koniec spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Obe
strany teraz rokujú o tom, ako chcú kooperovať v oblastiach od obchodu po
bezpečnosť.
 

EÚ aj Spojené kráľovstvo čelia spoločným výzvam, ako sú napríklad klimatické zmeny či
bezpečnosť. Spolupráca v týchto oblastiach je teda nevyhnutná.
 
Dohoda vo vystúpení, ktorú ratifikovali obe strany, upravuje práva občanov EÚ, ktorí žijú v
Anglicku a Britov žijúcich v EÚ, finančné záväzky Spojeného kráľovstva a otázky hraníc -
predovšetkým hranicu medzi Írskom a Severným Írskom. Je potrebné ju implementovať v plnom
rozsahu.
 
Budúce vzťahy budú predmetom samostatnej dohody, o ktorej momentálne prebiehajú
rokovania. Tieto sa opierajú o politickú deklaráciu, ktorú schválili a ratifikovali obe strany.
 
Stanovisko Európskeho parlamentu
 
Koordinačná skupina pre Spojené kráľovstvo a predsedovia politických skupín vydali 11.
septembra vyhlásenie, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad návrhom zákona o vnútornom trhu,
ktorý navrhuje vláda Spojeného kráľovstva. Požadujú úplnú implementáciu všetkých ustanovení
dohody o vystúpení vrátane protokolu o Írsku a Severnom Írsku. Pokiaľ ide o rokovania, vo
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vyhlásení sa uvádza, že Parlament si aj naďalej želá, aby sme so Spojeným kráľovstvom
dospeli k ambicióznemu partnerstvu.
 
Vo februári 2020 prijali poslanci uznesenie, kde žiadajú komplexnú dohodu, ktorá bude
obsahovať rovnaké podmienky pre všetkých prostredníctvom prísnych záväzkov a dohodu o
rybolove.
 
Predseda kontaktnej skupiny pre Spojené kráľovstvo David McAllister 29. mája uviedol, že
„Parlament nebude súhlasiť s dohodou, ktorá nebude obsahovať ustanovenia o rovnakých
podmienkach pre všetkých, základných právach, spoľahlivej správe vecí verejných a stabilnom
rámci pre rybolov. Za kľúčové považuje aj úplné vykonávanie dohody o vystúpení, ktorú spolu-
podpísal aj predseda vlády Spojeného kráľovstva.“
 
Predseda parlamentu David Sassoli sa 15. júna zúčastnil na konferencii o prebiehajúcich
rokovaniach s predsedom vlády Spojeného kráľovstva Borisom Johnsonom, predsedom
Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Komisie Ursulou von der Leyen. Po
konferencii vydali spoločné vyhlásenie.
 
Dňa 18. júna prijal Parlament nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyjadruje poľutovanie nad tým,
že po štyroch kolách rokovaní nedošlo k skutočnému pokroku v rozhovoroch a že rozdiely sú
stále značné.
 
Koordinačná skupina pre Spojené kráľovstvo a lídri politických skupín EP vydali 11. septembra
vyhlásenie, kde vyjadrili svoje obavy ohľadne zákona o vnútornom trhu, ktorý navrhuje britská
vláda. Zároveň žiadali, aby bola dohoda o vystúpení vrátane protokolu o Írsku a Severnom Írsku
plen implementovaná. Čo sa týka rokovaní, vo vyhlásení sa uvádza, že Parlament sa aj naďalej
bude usilovať o ambiciózne partnerstvo so Spojeným kráľovstvom.
 
Európska komisia začala 1. októbra proti Spojenému kráľovstvu konanie z dôvodu nesplnenia
povinností, ktoré mu vyplývajú z dohody o vystúpení.
 
8. októbra Parlament prijal nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby železničný tunel medzi
kontinentálnou Európou a Spojeným kráľovstvom fungoval ako doteraz. Ide o súčasť príprav v
rámci prechodného obdobia.
 
Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli na úvode summitu štátnych lídrov 15. októbra
vyhlásil, že „dohoda je v záujme oboch strán, [...] no nie za každú cenu.“ Britskú vládu vyzval,
aby dodržiavala zásady právneho štátu aj záväzky, ktoré ratifikovali obe strany. Takisto
zopakoval, že všetko, čo by ohrozilo mier a stabilitu na ostrove Írsko, je neakceptovateľné.
 
Počas plenárnej debaty o brexite 21. októbra sa poslanci zhodli na tom, že pri dohode o
budúcich vzťahoch nesmie Únia zapredať svoje záujmy a hodnoty. Hlavný vyjednávač EÚ pre
brexit Michel Barnier počas debaty poznamenal, že „dohoda je možná, ak sú obe strany
pripravené konať konštruktívne a budú otvorené kompromisom.“
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Čo všetko bude pokrývať dohoda o budúcich
vzťahoch
 
Témy tejto dohody budú siahať od obchodu po životné prostredie, výskum, vzdelávanie atď.
 
 
Veľmi dôležité bude nastaviť podmienky a zásady budúceho obchodu vrátane možných ciel,
produktových noriem, rovnakých podmienok pre všetkých, rybolovu, základných práv a spôsobu
riešenia obchodných sporov.
 
Občania
 
Práva občanov upravuje a chráni dohoda o vystúpení. Európania žijúci v Spojenom kráľovstve a
Briti žijúci v EÚ budú môcť zostať žiť a pracovať tam, kde sú. Táto téma bude pre parlament
kľúčová aj v budúcich rokovaniach. Bude treba stanoviť pravidlá ohľadne slobody pohybu alebo
zdravotného poistenia pre Európanov v Anglicku. Poslanci EP pozorne dohliadajú na to, ako sa
dohoda o vystúpení vykonáva.
 

Dohoda o brexite je prijatá, teraz sa musíme dohodnúť, ako budeme spolupracovať v budúcnosti.

Ďalšie informácie
Webové stránky Európskej komisie o brexite
Webové stránky Rady EÚ o brexite
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