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Delegace naleznou v příloze pokyny přijaté Evropskou radou 1 na výše uvedeném zasedání.

1

Po oznámení učiněném podle článku 50 SEU se člen Evropské rady, který zastupuje
vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady, která se jej
týkají.
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1.

Evropská rada vítá pokrok dosažený v první fázi jednání, jak je popsán ve sdělení Komise 1
a ve společné zprávě 2, a přijímá rozhodnutí, že je dostatečný pro to, aby jednání mohla
postoupit do druhé fáze týkající se procesu přechodu a rámce budoucích vztahů. Vyzývá
vyjednavače Unie a Spojené království, aby dokončili práci v souvislosti s veškerými
otázkami týkajícími se vystoupení, včetně těch, které zatím nebyly řešeny v první fázi,
v souladu s pokyny Evropské rady ze dne 29. dubna 2017, konsolidovali dosažené výsledky
a začali s přípravou příslušných částí dohody o vystoupení. Zdůrazňuje, že jednání v druhé
fázi mohou pokročit pouze v případě, že veškeré závazky přijaté v první fázi budou plně
dodržovány a co nejrychleji věrně převedeny do právních ustanovení.

2.

Ve druhé fázi jednání, která budou věnována přechodným ujednáním a celkovému pojetí
rámce budoucích vztahů, platí i nadále v plném rozsahu pokyny Evropské rady ze dne
29. dubna 2017 a musejí být dodržovány.

3.

Pokud jde o proces přechodu, bere Evropská rada na vědomí návrh na přechodné období
v délce přibližně dvou let, který předložilo Spojené království, a souhlasí s jednáním
o přechodném období vztahujícím se na celé acquis EU s tím, že Spojené království jakožto
třetí země nebude již působit v orgánech EU ani jmenovat či volit jejich členy ani se účastnit
rozhodování institucí a jiných subjektů Unie.

1
2

Sdělení Komise Evropské radě (článek 50) o stavu pokroku v jednáních se Spojeným
královstvím podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, dokument COM(2017) 784 final.
Společná zpráva vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království o pokroku v první
fázi jednání podle článku 50 SEU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské
unie.
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4.

Tato přechodná ujednání, která budou součástí dohody o vystoupení, musejí být v zájmu
Unie, jasně stanovená a časově přesně omezená. Aby se zajistily rovné podmínky založené na
stejných pravidlech platných v rámci celého jednotného trhu, budou muset změny acquis
přijaté orgány, institucemi a jinými subjekty EU platit ve Spojeném království i v EU.
Uplatňovány budou i veškeré stávající nástroje a struktury Unie týkající se regulace, rozpočtu,
dohledu, justice a vymáhání, včetně pravomoci Soudního dvora Evropské unie. Jelikož se
Spojené království bude během procesu přechodu nadále účastnit celní unie a jednotného trhu
(se všemi čtyřmi svobodami), bude se muset i nadále řídit obchodní politikou EU, uplatňovat
celní sazebník EU a vybírat clo EU a zajistit, že na hranicích budou prováděny veškeré
kontroly EU ve vztahu k jiným třetím zemím.

5.

Evropská rada vyzývá Komisi, aby za tímto účelem předložila vhodná doporučení, a Radu,
aby v lednu roku 2018 přijala další směrnice pro jednání o přechodných ujednáních.

6.

Evropská rada znovu potvrzuje, že si přeje mezi Unií a Spojeným královstvím ustavit úzké
partnerství. Ačkoli dohoda o budoucích vztazích může být finalizována a uzavřena pouze
poté, co se Spojené království stane třetí zemí, bude Unie připravena vést předběžná
a přípravná jednání s cílem vymezit celkové pojetí rámce budoucích vztahů, jakmile budou za
tímto účelem přijaty další pokyny. Toto pojetí by mělo být rozvedeno v politickém prohlášení,
které bude připojeno k dohodě o vystoupení a na nějž bude tato dohoda odkazovat.

7.

Unie bere na vědomí, že Spojené království oznámilo svůj úmysl se po skončení přechodného
období již neúčastnit celní unie a jednotného trhu, a Evropská rada stanoví svůj přístup, pokud
jde o obchodní a hospodářskou spolupráci, s ohledem na tento postoj, aby byla zajištěna
rovnováha práv a povinností, zachovány rovné podmínky, aby se zamezilo narušení
stávajících vztahů s jinými třetími zeměmi a byly dodrženy všechny ostatní zásady stanovené
v jejích pokynech ze dne 29. dubna 2017, zejména nutnost zachovat integritu a řádné
fungování jednotného trhu.
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8.

Evropská rada znovu potvrzuje, že je připravena ustavit partnerství v oblastech, které se
netýkají obchodu a hospodářské spolupráce, zejména pokud jde o boj proti terorismu
a mezinárodní trestné činnosti, jakož i o bezpečnost, obranu a zahraniční politiku.

9.

Evropská rada bude jednání nadále pozorně sledovat a v březnu roku 2018 přijme další
pokyny, týkající se zejména rámce budoucích vztahů. Vyzývá Spojené království, aby
podrobněji vyjasnilo své stanovisko v souvislosti s rámcem budoucích vztahů. Evropská rada
vyzývá Radu (článek 50) spolu s vyjednavačem Unie, aby pokračovali v interních
přípravných jednáních, mimo jiné i o rozsahu rámce budoucích vztahů.
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