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För delegationerna bifogas de riktlinjer som antogs av Europeiska rådet 1 vid ovannämnda möte.

1

Med anledning av anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget får den medlem i
Europeiska rådet som företräder den medlemsstat som utträder inte delta, vare sig i de
överläggningar eller i de beslut i Europeiska rådet som rör den medlemsstaten.
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Riktlinjer - 15 december 2017
1.

Europeiska rådet välkomnar de framsteg som har gjorts under den första förhandlingsetappen
och som återspeglas i kommissionens meddelande 1 och den gemensamma rapporten 2 och
finner att de är tillräckliga för att man ska kunna gå vidare till den andra etappen, som avser
övergången och de framtida förbindelserna. Det uppmanar unionens förhandlare och Förenade
kungariket att i enlighet med Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 slutföra arbetet
med samtliga frågor som rör utträdet, inbegripet de frågor som ännu inte har behandlats under
den första etappen, konsolidera de resultat som har uppnåtts samt påbörja utarbetandet av
relevanta delar av avtalet om utträde. Det understryker att den andra etappens förhandlingar
endast kan gå framåt så länge som alla åtaganden från den första etappen till fullo respekteras
och så snabbt som möjligt troget omsätts i rättsliga bestämmelser.

2.

Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 är fortsatt tillämpliga i sin helhet under den
andra förhandlingsetappen, då man ska behandla övergångsarrangemangen samt ett
övergripande samförstånd om de framtida förbindelserna, och måste respekteras.

3.

När det gäller övergången noterar Europeiska rådet Förenade kungarikets förslag om en
övergångsperiod på cirka två år och samtycker till att förhandla om en övergångsperiod som
omfattar EU:s hela regelverk, varvid Förenade kungariket i egenskap av tredjeland inte längre
kommer att delta i eller utse och välja medlemmar i EU:s institutioner eller delta i
beslutsfattandet i unionens organ och byråer.

1

2

Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet (artikel 50) om framstegen i
förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska
unionen, COM(2017) 784 final.
Gemensam rapport från Europeiska unionens och Förenade kungarikets förhandlare om
framstegen under den första etappen av förhandlingarna i enlighet med artikel 50 i EUfördraget om Förenade kungarikets utträde under ordnade former ur Europeiska unionen.
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4.

Sådana övergångsarrangemang, som kommer att ingå i avtalet om utträde, måste vara i
unionens intresse och vara tydligt definierade och klart begränsade i tiden. För att säkerställa
lika villkor som innebär att samma bestämmelser tillämpas på hela den inre marknaden måste
de ändringar av regelverket som antas av EU:s institutioner, organ och byråer tillämpas både i
Förenade kungariket och i EU. Även alla unionens befintliga reglerings-, budget-, tillsyns-,
domstols- och verkställighetsinstrument och motsvarande strukturer kommer att gälla,
inbegripet Europeiska unionens domstols behörighet. Eftersom Förenade kungariket under
övergången kommer att fortsätta att delta i tullunionen och den inre marknaden (med alla de
fyra friheterna), måste landet fortsätta att iaktta EU:s handelspolitik, tillämpa EU:s tulltaxor
och ta ut EU-tullar samt säkerställa att alla EU-kontroller gentemot andra tredjeländer
genomförs vid gränserna.

5.

Europeiska rådet uppmanar kommissionen att lägga fram lämpliga rekommendationer i detta
hänseende och uppmanar rådet att i januari 2018 anta ytterligare förhandlingsdirektiv om
övergångsarrangemang.

6.

Europeiska rådet bekräftar att det önskar upprätta ett nära partnerskap mellan unionen och
Förenade kungariket. Även om ett avtal om framtida förbindelser endast kan färdigställas och
ingås när Förenade kungariket har blivit ett tredjeland, kommer unionen att vara beredd att
inleda preliminära och förberedande diskussioner i syfte att identifiera ett övergripande
samförstånd om de framtida förbindelserna, så snart ytterligare riktlinjer i detta hänseende har
antagits. Ett sådant samförstånd bör utvecklas närmare i en politisk förklaring som åtföljer
och som det hänvisas till i avtalet om utträde.

7.

Unionen noterar att Förenade kungariket har tillkännagett att landet har för avsikt att inte
längre delta i tullunionen och den inre marknaden vid övergångsperiodens slut, och
Europeiska rådet kommer att avpassa sin inställning till handelssamarbetet och det
ekonomiska samarbetet efter denna ståndpunkt, så att man ska kunna säkerställa en jämvikt
mellan rättigheter och skyldigheter, bibehålla lika villkor, undvika att störa befintliga
förbindelser med andra tredjeländer samt respektera alla övriga principer som anges i
riktlinjerna av den 29 april 2017, särskilt behovet av att bibehålla den inre marknadens
integritet och goda funktionssätt.
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8.

Europeiska rådet bekräftar att det är berett att upprätta partnerskap på andra områden än
handelssamarbete och ekonomiskt samarbete, särskilt kampen mot terrorism och
internationell brottslighet samt säkerhet, försvar och utrikespolitik.

9.

Europeiska rådet kommer även i fortsättningen att följa förhandlingarna på nära håll och
kommer att anta ytterligare riktlinjer i mars 2018, särskilt för de framtida förbindelserna.
Europeiska rådet uppmanar Förenade kungariket att ytterligare klargöra sin ståndpunkt
avseende de framtida förbindelserna. Det uppmanar rådet (art. 50) att tillsammans med
unionens förhandlare fortsätta de interna förberedande diskussionerna, inbegripet om
omfattningen av de framtida förbindelserna.

________________________
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