
 
Parlamentet godkänner handels- och
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• De politiska grupperna välkomnar varmt avtalet

• Europaparlamentet måste ha inflytande över genomförandet av handels- och
samarbetsavtalet

• Avtalet kommer att träda i kraft den första maj efter slutgiltigt godkännande av rådet

Ratificeringen av avtalet möjliggör för handel mellan EU och Storbritannien utan tullar och kvoter. ©DENIS CHARLET / AFP
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Europaparlamentet har med stor majoritet röstat igenom avtalet som fastställer reglerna
för de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien.
 
Beslutet  att  godkänna  avtalet  röstades  igenom med 660  röster  för,  5  röster  mot  och  32
nedlagda röster. Den åtföljande resolutionen som innehåller parlamentets utvärdering av och
förväntningar  på  avtalet  godkändes  med 578  röster  för,  51  mot  och  68  nedlagda  röster.
Omröstningen  ägde  rum på  tisdagen  och  omröstningsresultatet  meddelades  på  onsdag
morgon.
 
EU:s och Storbritanniens förhandlare enades den 24 december förra året om det nya handels-
och samarbetsavtalet som fastställer villkoren för det framtida samarbetet mellan parterna efter
brexit. För att minimera störningar har avtalet tillämpats provisoriskt sedan den första januari i
år. Parlamentets slutgiltiga godkännande är dock en förutsättning för att avtalet ska kunna träda
i kraft permanent innan det upphör att gälla den 30 april.
 
Storbritanniens EU-utträde ett historiskt misstag men avtalet välkomnas
 
I  resolutionen  som  utarbetats  av  Europaparlamentets  brittiska  samordningsgrupp  (UK
Coordination  Group)  och  talmanskonferensen  välkomnar  kammaren  varmt  ingåendet  av
handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, som begränsar de negativa
konsekvenserna av britternas EU-utträde. Ledamöterna framhåller  dock att  utträdet är ett
"historiskt misstag", eftersom inget tredjeland kan åtnjuta samma fördelar som en EU-medlem.
 
Det  nya  handelsavtalet  utan  tullar  och  kvoter  tas  emot  positivt  av  Europaparlamentet.
Garantierna om rättvisa konkurrensregler skulle också kunna tjäna som en förebild för framtida
frihandelsavtal som EU förhandlar om, enligt resolutionen. Kammaren stödjer också de nya
bestämmelserna om bland annat fiske, konsumentskydd, flygtrafik och energifrågor.
 
Ledamöterna beklagar dock att Storbritannien inte ville att det nya avtalet skulle utvidgas till att
omfatta  utrikes-,  säkerhets-  och  utvecklingspolitik  och  att  landet  inte  ville  delta  i
studentutbytesprogrammet  Erasmus+.
 
Bevara freden på ön Irland
 
Resolutionen  framhåller  att  bevarandet  av  freden  på  Irland  har  varit  en  av  de  viktigaste
prioriteringarna för Europaparlamentet i förhandlingarna om EU:s framtida förbindelser med
Storbritannien. Med anledning av detta fördömer ledamöterna den brittiska regeringens ensidiga
åtgärder som är i strid med utträdesavtalet. De uppmanar eftertryckligen den brittiska sidan att
agera i ”en uppriktig anda” och fullt ut genomföra alla bestämmelser i de avtal som den har
undertecknat,  inklusive  protokollet  om Irland  och  Nordirland.  Allt  detta  bör  ske  enligt  en
”trovärdig och heltäckande tidsplan”  som fastställs  gemensamt av EU-kommissionen och
brittiska företrädare,  enligt  texten.
 
Parlamentet måste spela en fullvärdig roll i övervakningen och genomförandet av avtalet
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sv/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_sv
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_sv


Ledamöterna  understryker  också  att  Europaparlamentet  måste  spela  en  fullvärdig  roll  i
övervakningen av hur avtalet tillämpas. Det inkluderar att involvera parlamentet i viktiga beslut i
samband med eventuella  ensidiga  åtgärder  från  EU:s  sida  och  att  ta  yttersta  hänsyn  till
parlamentarikernas  synpunkter  på  båda parters  genomförande av  avtalet.
 
Citat
 
”EU och Storbritannien har skapat en grund för förbindelser mellan jämlikar. Viktigast av allt, i
dag är en början, inte slutet. Vi har kommit överens på många viktiga områden, till exempel om
att säkra ömsesidigt marknadstillträde och att bygga upp goda handelsförbindelser. Mycket
arbete återstår när det gäller utrikespolitik och studentutbytesprogram. För att medborgarnas
intressen ska kunna företrädas måste parlamentet vara djupt delaktigt. Endast ett partnerskap
där båda sidor håller fast  vid sina åtaganden har en framtid”,  sa Andreas Schieder (S&D,
Österrike),  föredragande för utskottet  för utrikesfrågor.
 
”Ratificeringen av avtalet är inte en omröstning i blind övertygelse om den brittiska regeringens
intentioner att genomföra våra avtal i  uppriktig anda. Det är snarare en EU-försäkring mot
ytterligare ensidiga avvikelser från det som vi gemensamt kommit överens om. Parlamentet
kommer  a t t  fö rb l i  vaksamt .  Låt  oss  nu  sammankal la  den  par lamentar iska
partnerskapsförsamlingen för att fortsätta bygga broar över kanalen”, sa Christophe Hansen
(EPP, Luxemburg), föredragande för utskottet för internationella handelsfrågor.
 
Nästa steg
 
Med parlamentets godkännande kommer avtalet att träda i kraft när rådet formellt har ingått det
senast den 30 april.
 
Mer information
De antagna texterna (28.04.2021)
Videoinspelning med plenardebatten (27.04.2021)
Videoinspelning med presskonferensen med de huvudansvariga ledamöterna (27.04.2021)
Videoklipp från presskonferensen och uttalanden
Videoklipp: omröstningsresultatet meddelas i kammaren
Pressmeddelande: ”EU-Storbritannien: slutdebatt om det nya handels- och samarbetsavtalet”
(27.04.2021)
Omröstningsresultat med namnupprop (27.04.2021)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen – godkännandeförfarandet
Europaparlamentets utredningstjänst: “At a glance - EU-UK Trade and Cooperation
Agreement” (april 2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=16cbef74-3406-1a9d-e939-2a8a612e5b11&date=20210427
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/press-conference-by-andreas-schieder-and-christophe-hansen-rapporteurs-david-mcallister-chair-of-com_20210427-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-extracts-from-the-press-conference-and-statements_I204839-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/announcement-of-the-results-of-the-second-voting-session-27-april--vote-on-the-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_I204569-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02603/eu-storbritannien-slutdebatt-om-det-nya-handels-och-samarbetsavtalet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02603/eu-storbritannien-slutdebatt-om-det-nya-handels-och-samarbetsavtalet
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/votes.html?tab=votes
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA(2021)690569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA(2021)690569_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/eu-uk-relations_17405_pk
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Pressekreterare - Bryssel/Strasbourg

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
foreign-press@ep.europa.eu
press-SV@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff

MUSTONEN TIIA
Pressekreterare - Stockholm/Strasbourg

(+46) 8 5624 4454
(+33) 3 881 74728 (STR)
(+46) 70 998 9627
tiia.mustonen@europarl.europa.eu
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