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Kopsavilkums 
Apvienotā Karaliste 2019. gada 29. martā izstāsies no Eiropas Savienības un 
sāks jaunu ceļu pasaulē. 

Valdība būs īstenojusi iedzīvotāju gribu, ko atspoguļoja 2016. gada 
referendums — vērienīgākais demokrātisko tiesību izmantojums šīs valsts vēsturē. 
Tā arī būs sasniegusi būtisku starpposma mērķi ceļā uz sava galvenā uzdevuma 
izpildi, proti, tādas valsts izveidi, kurā tiek ņemtas vērā visu iedzīvotāju vajadzības. 
Valsts, kura ir spēcīgāka, taisnīgāka, vienotāka un vairāk vērsta uz sadarbību ar 
citām valstīm. 

Detalizēts redzējums 
Lai īstenotu savu uzdevumu, Valdība virza detalizētu priekšlikumu uz principiem 
pamatota un pragmatiska Brexit īstenošanai. 

Šis priekšlikums apstiprina redzējumu, kuru premjerministrs izklāstīja Lancaster 
House, Florencē, Mansion House un Minhenē, un tajā ir aplūkoti jautājumi, kurus 
ES ir aktualizējusi aizvadīto mēnešu laikā, proti, kā funkcionētu attiecības, kādus 
ieguvumus Brexit sniegtu abām pusēm un kāpēc procesa īstenošana atspoguļotu 
Apvienotās Karalistes suverenitātes, kā arī ES autonomijas ievērošanu. 

Būtībā šis priekšlikums ir dokumentu kopums, kas nodrošina jaunu un taisnīgu 
tiesību un pienākumu līdzsvaru. 

Valdība cer, ka, pateicoties šim dokumentam, sarunas tiks turpinātas ar divkāršu 
sparu, Apvienotajai Karalistei un ES kopīgi strādājot pie tā, lai šoruden sagatavotu 
un saskaņotu turpmāko attiecību satvaru. 

Uz principiem balstīts Brexit 
Uz principiem balstīts Brexit nozīmē to, ka tiek cienīts referenduma rezultāts un 
Apvienotās Karalistes sabiedrības lēmums atgūt kontroli pār valsts likumiem, 
robežām un finansēm, kā arī to, ka Brexit tiek īstenots, sekmējot plašāku Valdības 
mērķu izpildi piecās galvenajās Apvienotās Karalistes valsts dzīves jomās. 

Ekonomikas joma: plānots attīstīt plašas un dziļas ekonomiskās attiecības ar ES, 
nākotnē palielinot labklājību saskaņā ar moderno Apvienotās Karalistes rūpniecības 
stratēģiju un samazinot tirdzniecības ierobežojumus starp Apvienoto Karalisti un ES, 
aizsargājot darbvietas un iztikas līdzekļus, tajā pašā laikā pēc iespējas labāk 
izmantojot tirdzniecības iespējas visā pasaulē. 

Sociālā joma: plānots risināt konkrētas ar referenduma starpniecību paustās bažas, 
pārtraucot personu brīvu pārvietošanos un ieviešot jaunu imigrācijas sistēmu, 
īstenojot jaunas neatkarīgas politikas programmas lauksaimniecības un 
zivsaimniecības kopienu atbalstam, izmantojot Kopīgās labklājības fondu (Shared 
Prosperity Fund) jauna reģenerācijas viļņa stimulēšanai Apvienotās Karalistes 
pilsētās, kā arī garantējot iedzīvotāju drošību. 



 

 

 

 

Apvienotās Karalistes teritorijas: plānots izpildīt Ziemeļīrijai sniegtos solījumus, 
aizsargājot miera procesu un nepieļaujot stingras robežas izveidi, nodrošināt 
Apvienotās Karalistes konstitucionālo un ekonomisko integritāti, kā arī piešķirt 
atbilstošas pilnvaras Edinburgai, Kārdifai un Belfāstai, garantēt, ka vienošanās 
sniedz labumu Apvienotās Karalistes atkarīgajām teritorijām, Gibraltāram un citām 
aizjūras teritorijām, uzsverot, ka to ilgstošajās attiecībās ar Apvienoto Karalisti nebūs 
nekādu izmaiņu. 

Demokrātija: aiziešana no ES iestādēm un Apvienotās Karalistes suverenitātes 
atgūšana, nodrošinot, ka likumus, kuri iedzīvotājiem ir jāievēro, pieņems šo 
iedzīvotāju ievēlēti pārstāvji un to izpildi garantēs Apvienotās Karalistes tiesas, kuras 
būs tieši atbildīgas Apvienotās Karalistes iedzīvotāju priekšā. 

Apvienotās Karalistes pozīcija pasaulē: arī turpmāk tiks atbalstīta inovācija un 
jaunas idejas, tiks īstenota pilnībā neatkarīga ārpolitika un notiks sadarbība ar ES, lai 
sekmētu un aizsargātu kopējās Eiropas vērtības, t. i., demokrātiju, atvērtību un 
brīvību. 

Jaunas attiecības 
Ievērojot šos principus, Valdība ir apņēmības pilna izveidot jaunas attiecības, kas 
sniedz labumu gan Apvienotajai Karalistei, gan ES. Šo attiecību ietvaros 
Apvienotā Karaliste pametīs vienoto tirgu un muitas savienību, lai izmantotu jaunas 
iespējas un iegūtu jaunu lomu pasaulē, vienlaikus aizsargājot darbvietas, atbalstot 
izaugsmi un turpinot sadarbību drošības jomā. 

Valdība uzskata, ka šo jauno attiecību mērogam ir jābūt plašākam nekā jebkuru citu 
starp ES un trešo valsti pastāvošu attiecību mērogam. Šīm attiecībām būtu 
jāatspoguļo Apvienotās Karalistes un ES senā vēsture, ciešās saites un 
unikālais sākuma punkts. Tām būtu jāsniedz reāli un ilgstoši ieguvumi abām 
pusēm, sekmējot kopīgu labklājību un drošību, tāpēc Valdība ierosina strukturēt 
attiecības ap ekonomisko partnerību un drošības partnerību. 

Turpmākās attiecības būtu jābalsta arī uz atbildīgu Apvienotās Karalistes un ES 
pieeju, lai nepieļautu stingras robežas izveidi starp Ziemeļīriju un Īriju, ievērojot 
Apvienotās Karalistes konstitucionālo un ekonomisko integritāti un ES autonomiju. 

Ekonomiskā partnerība 
Veidojot jaunās tirdzniecības attiecības, Apvienotajai Karalistei un ES būtu jāpievērš 
īpaša uzmanība tam, lai uz robežas nodrošinātu pastāvīgu un raitu savstarpēju 
piekļuvi preču tirgiem. 

Lai šo mērķi īstenotu, Valdība ierosina izveidot preču brīvās tirdzniecības zonu. 

Šī brīvās tirdzniecības zona aizsargātu īpaši integrētās piegādes ķēdes un 
savlaicīgas piegādes procesus, kas Apvienotajā Karalistē un ES ir izstrādāti 
aizvadīto 40 gadu laikā, kā arī no šīm piegādes ķēdēm un procesiem atkarīgās 
darbvietas un iztikas līdzekļus, ļaujot abu pušu uzņēmumiem turpināt izmantot 
pastāvošās vērtību radīšanas un piegādes ķēdes. Tādējādi tiktu novērsta vajadzība 



 

 

 

 

pēc muitas un normatīvajām pārbaudēm uz robežas, un uzņēmumiem nebūtu 
jāaizpilda dārgas muitas deklarācijas. Tas arī nozīmētu, ka produktiem varētu 
piemērot tikai vienu apstiprinājumu un atļauju kopumu jebkurā no abiem tirgiem, un 
tad tos pārdot abos tirgos. 

Tā rezultātā, izveidojot preču brīvās tirdzniecības zonu, Apvienotā Karaliste un ES 
vispārējo nākotnes attiecību ietvaros izpildītu savas kopīgās saistības pret 
Ziemeļīriju un Īriju. 

Tādējādi nebūtu vajadzības pēc stingras robežas starp Ziemeļīriju un Īriju, tajā pašā 
laikā nekaitējot Apvienotās Karalistes iekšējam tirgum un īstenojot pieeju, kuras 
ietvaros tiktu pilnībā ievērota ES vienotā tirgus un muitas savienības integritāte, kā 
arī tās uz noteikumiem balstītais satvars. 

Šie ciešu sakaru režīmi būtu jāpapildina ar jauniem režīmiem pakalpojumu un 
digitālo produktu jomā, ļaujot Apvienotajai Karalistei neatkarīgi noteikt savu virzību 
nozarēs, kas ir vissvarīgākās tās ekonomikai. Valdība vēlas ierobežot jaunu 
tirdzniecības šķēršļu rašanos starp Apvienoto Karalisti un ES, un tā cer, ka abas 
puses sadarbosies, lai laika gaitā šos šķēršļus mazinātu vēl vairāk. Tā arī apzinās, 
ka Apvienotās Karalistes piekļuve ES tirgum būs ierobežotāka nekā pašlaik. 

Visbeidzot, tik dziļas attiecības būs jāpapildina ar noteikumiem, sniedzot abām 
pusēm pārliecību, ka tirdzniecība, kuru šīs attiecības sekmē, būs atvērta un 
taisnīga. Valdība ierosina abpusējas saistības, kas nodrošinātu to, ka Apvienotās 
Karalistes uzņēmumi varēs turpināt taisnīgi konkurēt ES tirgos un ES uzņēmumi, kas 
darbojas Apvienotajā Karalistē, arī varēs izmantot šādu iespēju. 

Pamatojoties uz minēto, Valdības redzējums par ekonomisko partnerību ietver: 

• kopīgus noteikumus attiecībā uz precēm, tostarp lauksaimniecības 
pārtikas produktiem, kuri paredz tikai tādas prasības, kas ir nepieciešamas 
netraucētas tirdzniecības nodrošināšanai uz robežas, proti, Apvienotā 
Karaliste, noslēdzot līgumu, izvēlētos uzņemties saistības pastāvīgi veikt 
Parlamenta vai decentralizētās pārvaldes likumdevēju pieņemto tiesību aktu 
saskaņošanu ar attiecīgajiem ES noteikumiem; 

• Apvienotās Karalistes dalību tajās ES aģentūrās, kuras izsniedz atļaujas 
īpaši reglamentētu nozaru precēm, proti, Eiropas Ķimikāliju aģentūrā, Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūrā, kā arī Eiropas Zāļu aģentūrā, pieņemot šo 
aģentūru noteikumus un sniedzot ieguldījumu to izdevumu segšanā saskaņā 
ar jauniem režīmiem, kuros atzīts, ka Apvienotā Karaliste nebūs dalībvalsts; 

• jauna atvieglota muitas režīma pakāpenisku ieviešanu, novēršot vajadzību 
pēc muitas pārbaudēm un kontrolēm starp Apvienoto Karalisti un ES tā, it kā 
tās veidotu kopēju muitas teritoriju; tādējādi Apvienota Karaliste varētu 
kontrolēt savus tirdzniecības tarifus ar pārējām pasaules valstīm un 
nodrošināt, ka uzņēmumi maksā atbilstīgu tarifu vai šādu tarifu nemaksā; šis 
režīms sāktu darboties pakāpeniski, abām pusēm veicot vajadzīgo 
sagatavošanās darbu; 



 

 

 

 

• papildus tam, ka precēm netiktu piemēroti tarifi, šie režīmi novērstu jaunu 
domstarpību rašanos uz robežas un aizsargātu integrētas piegādes ķēdes, 
kas aptver Apvienoto Karalisti un ES, aizsargājot to nodrošinātās darbvietas 
un iztikas līdzekļus; 

• jaunus režīmus attiecībā uz pakalpojumiem un digitālajiem produktiem, 
nodrošinot regulējuma brīvību nozarēs, kas ir vissvarīgākās uz 
pakalpojumiem balstītajai Apvienotās Karalistes ekonomikai, tādējādi 
nodrošinot tai vislabākās iespējas gūt labumu no nākotnes nozarēm atbilstīgi 
tās modernajai rūpniecības stratēģijai, vienlaikus saprotot, ka Apvienotajai 
Karalistei un ES nebūs pašreizējā mēroga savstarpējas piekļuves 
attiecīgajiem tirgiem; 

• jaunus ekonomiskos un regulatīvos režīmus attiecībā uz finanšu 
pakalpojumiem, saglabājot integrēto tirgu sniegtos savstarpējos ieguvumus 
un aizsargājot finanšu stabilitāti, vienlaikus ievērojot Apvienotās Karalistes un 
ES tiesības kontrolēt piekļuvi to attiecīgajiem tirgiem un ņemot vērā, ka šie 
režīmi nekopēs ES atļauju piešķiršanas režīmus; 

• sadarbības turpināšanu enerģijas un transporta jomā — vienotā 
elektroenerģijas tirgus saglabāšanu Ziemeļīrijā un Īrijā, centienus izvērst plašu 
sadarbību enerģijas nozarē, gaisa transporta vienošanās izstrādi, kā arī 
abpusēju režīmu iespēju izvērtēšanu attiecībā uz kravu autopārvadātājiem un 
pasažieru autopārvadātājiem; 

• jaunu satvaru, kurā tiek ņemta vērā Apvienotās Karalistes kontrole pār tās 
robežām un kas sniedz iespēju Apvienotās Karalistes un ES iedzīvotājiem 
turpināt apmeklēt attiecīgās valstis, kā arī uzņēmējiem un profesionāļiem — 
sniegt pakalpojumus atbilstīgi režīmiem, kurus Apvienotā Karaliste varētu 
nākotnē piedāvāt citiem ciešiem tirdzniecības partneriem; un 

• ņemot vērā šīs partnerības dziļo raksturu, saistošus noteikumus, kuri garantē 
atvērtu un taisnīgu tirdzniecības vidi, apņemoties piemērot kopējus 
noteikumus valsts atbalstam, izveidojot sadarbības kārtību starp regulatoriem 
konkurences jomā, kā arī piekrītot paturēt spēkā augstus standartus atbilstīgi 
prasību nepazemināšanas noteikumiem tādās jomās kā vides un 
nodarbinātības prasības, ievērojot Apvienotās Karalistes stingrās iekšzemes 
saistības. 

Kopumā, īstenojot šādu partnerību, Apvienotā Karaliste un ES vispārējo nākotnes 
attiecību ietvaros izpildītu savas kopīgās saistības pret Ziemeļīriju un Īriju: tiktu 
saglabāta Apvienotās Karalistes konstitucionālā un ekonomiskā integritāte, tiktu 
ievērota Belfāstas vienošanās (Lielās piektdienas vienošanās) atbilstoši tās burtam 
un garam, un nebūtu vajadzības izmantot operatīvo juridisko tekstu, par kuru kā par 
daļu no Izstāšanās līguma saistībā ar “atbalsta” risinājumu vienosies Apvienotā 
Karaliste un ES. 

Valdības priekšlikums ir ambiciozs kā vēriena, tā dziļuma ziņā, tomēr tas ir arī 



 

 

 

 

īstenojams un nodrošina referenduma rezultātu izpildi, pilnībā ievērojot 
Apvienotās Karalistes suverenitāti un ES autonomiju. Parlamentam būs tiesības 
izlemt, kādus tiesību aktus tas nākotnē pieņems, atzīstot proporcionālas ietekmes 
iespējamību saistībā ar turpmāko attiecību funkcionēšanu, ja Apvienotā Karaliste un 
ES pieņems vienotus noteikumus. 

Īsumā, šis priekšlikums atspoguļo taisnīgu un pragmatisku līdzsvaru turpmākajām 
tirdzniecības attiecībām starp Apvienoto Karalisti un ES. Šāds līdzsvars aizsargātu 
darbvietas un iztikas līdzekļus, kā arī nodrošinātu rezultātu, kas ir abu pušu 
interesēs. 

Drošības partnerība 
Eiropas drošība ir bijusi un arī turpmāk būs Apvienotās Karalistes drošība, tāpēc 
Valdība ir paudusi beznosacījumu apņemšanos šo drošību saglabāt. 

Laikā, kad Apvienotā Karaliste bija ES dalībvalsts, tā sadarbojās ar visām 
dalībvalstīm, lai izstrādātu būtisku instrumentu kopumu Apvienotās Karalistes 
un ES kopīgo operatīvo iespēju atbalstam un iedzīvotāju drošības aizsardzībai. Ir 
svarīgi, lai Apvienotā Karaliste un ES turpinātu šo sadarbību, nepieļaujot operatīvo 
spēju nepilnības pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES. 

Apvienotā Karaliste vairs nepiedalīsies ES vienotās politikas īstenošanā ārpolitikas, 
aizsardzības, drošības un iekšlietu jomā. Tā vietā valdība ierosina jaunu drošības 
partnerību, kuras ietvaros tiks turpināta cieša sadarbība, jo, mainoties pasaulei, 
mainās arī draudi, ar ko saskaras Apvienotā Karaliste un ES. 

Pamatojoties uz minēto, Valdības redzējums par drošības partnerību ietver: 

• to operatīvo spēju saglabāšanu, kuras Apvienotā Karaliste un ES izmanto 
savu iedzīvotāju drošības aizsardzībai, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu 
spēju dalīties ar kritiski svarīgiem datiem un informāciju, kā arī īstenot 
praktisku sadarbību smagu noziegumu un terorisma izmeklēšanas jomā, 
balstot sadarbību uz pastāvošajiem instrumentiem un pasākumiem, atbilstīgi 
vajadzībai un saskaņā ar vienošanos veicot grozījumus tiesību aktos un 
operatīvajās praksēs, lai nodrošinātu operatīvo konsekvenci starp Apvienoto 
Karalisti un ES; 

• Apvienotās Karalistes dalību svarīgākajās aģentūrās, tostarp Eiropolā un 
Eurojust, nodrošinot efektīvu ekspertīzes un informācijas apmaiņas veidu, 
tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un juridiskajiem ekspertiem strādājot 
tiešā tuvumā, lai viņi spētu ātri saskaņot operatīvos pasākumus un tiesvedību, 
pieņemot šo aģentūru noteikumus un sniedzot ieguldījumu to izdevumu 
segšanā saskaņā ar jauniem režīmiem, kuros atzīts, ka Apvienotā Karaliste 
nebūs dalībvalsts; 

• saskaņošanas režīmus ārpolitikas, aizsardzības un attīstības 
jautājumos, kopīgi rīkojoties, lai risinātu dažas no neatliekamākajām 
pasaules mēroga problēmām gadījumos, kad cieša sadarbība nodrošina 



 

 

 

 

lielāku efektivitāti, kā arī turpinot izmantot vērā ņemamos Apvienotās 
Karalistes resursus, ekspertīzi, datus un spējas, lai aizsargātu un sekmētu 
Eiropas vērtības; 

• kopīgu spēju attīstīšanu, atbalstot Apvienotās Karalistes un ES militāro 
dienestu darbības efektivitāti un sadarbspēju, kā arī uzlabojot Eiropas 
aizsardzības nozares konkurētspēju un nodrošinot iespēju apkarot 
pašreizējos un nākotnes draudus; 

• plašāku sadarbību, īstenojot visaptverošu pieeju nelegālās migrācijas cēloņu 
risināšanai, izveidojot stratēģisku dialogu par kiberdrošību, ieviešot satvaru 
sadarbības atbalstam terorisma apkarošanas jomā, piedāvājot palīdzību un 
ekspertīzi civilās aizsardzības jomā un sadarbojoties veselības aizsardzības 
jautājumos. 

Transversāla un cita veida sadarbība 
Visbeidzot, Valdība uzskata, ka turpmākajām attiecībām arī būtu jāietver tādas 
sadarbības jomas, kuras neietilpst nevienā no abām galvenajām partnerībām, bet 
kas Apvienotajai Karalistei un ES tik un tā ir ļoti svarīgas. Šīs sadarbības jomas cita 
starpā ietver: 

• personas datu aizsardzību, nodrošinot, ka turpmākās attiecības atvieglo datu 
pastāvīgu brīvu apriti, lai atbalstītu uzņēmējdarbību un sadarbību drošību 
jomā, un pēc iespējas palielina noteiktību uzņēmumiem; 

• kolektīvus centienus labāk izprast un uzlabot cilvēku dzīvi ārpus Eiropas 
robežām, noslēdzot kolektīvus līgumus zinātnes un inovācijas jomā, kā arī 
saistībā ar kultūru, izglītību, attīstību un starptautisko darbību, aizsardzību, 
pētniecību un izstrādi un kosmosu, lai Apvienotā Karaliste un ES var turpināt 
sadarbību šajās jomās, tostarp ES programmu ietvaros, Apvienotajai 
Karalistei sniedzot atbilstošu finansiālu ieguldījumu; un 

• zveju, jaunu režīmu ieviešanu ikgadējām pārrunām par piekļuvu ūdeņiem un 
dalīšanos ar zvejas iespējām, pamatojoties uz taisnīgākām un zinātniskākām 
metodēm, sadarbojoties ar Apvienoto Karalisti — neatkarīgu piekrastes valsti. 

Pragmatisks Brexit 
Lai panāktu tāda veida pragmatiskas attiecības, kas ir vajadzīgas Apvienotās 
Karalistes un ES labklājības nodrošināšanai, kā arī saglabātu Apvienotās Karalistes 
un ES iedzīvotāju drošību, abām pusēm būs jābūt pārliecinātām, ka tās var viena 
otrai uzticēties un paļauties un savstarpēji apstiprinātajām saistībām. 

Lai atbalstītu turpmākās attiecības, Valdība ierosina kopīgus institucionālos 
režīmus, kas nodrošina pienācīgu demokrātisko pārskatatbildību, paredz attiecību 
pakāpeniskas attīstības iespēju, garantē efektīvu sadarbības pārvaldību un ļauj 
Apvienotajai Karalistei un ES risināt problēmas tad, kad tās rodas. 

Šie režīmi, kurus varētu paredzēt asociācijas nolīgumā, nodrošinātu, ka jaunais 



 

 

 

 

noregulējums ir ilgtspējīgs, sniedzot labumu Apvienotās Karalistes un ES 
iedzīvotājiem tagad un nākotnē.  

Tie paredzētu regulāru Apvienotās Karalistes un ES līderu un ministru dialogu, 
kas būtu proporcionāls turpmāko attiecību dziļumam un kurā puses ņemtu vērā 
viena otras pozīciju pasaulē. 

Šie režīmi sekmētu netraucētu attiecību attīstību, atbalstot dažādās regulatīvās 
sadarbības formas, par kurām Apvienotā Karaliste ir vienojusies ar Eiropas 
Savienību. Gadījumos, kad Apvienotā Karaliste attiecībā uz ES ir uzņēmusies 
saistības, tostarp jomās, kurās Valdība ir ierosinājusi paturēt spēkā kopīgus 
noteikumus, tiktu īstenots skaidrs process attiecīgo noteikumu atjaunināšanai, 
ievērojot Apvienotās Karalistes suverenitāti un paredzot parlamentāro kontroli. 

Režīmi ietvertu stingrus un atbilstošus pasākumus domstarpību risināšanai, 
tostarp ar Apvienotās komitejas starpniecību un daudzās jomās ar saistošas 
neatkarīgas šķīrējtiesas palīdzību. Šī šķīrējtiesa, izmantojot vienotu atsauces 
sistēmu, veiktu Eiropas Savienības Tiesas funkciju kā ES noteikumu skaidrotāja, bet 
tās darbības pamatā būtu princips, ka vienas puses tiesa nevar izšķirt abu pušu 
domstarpības.  

Šie režīmi nodrošinātu, ka gan Apvienotā Karaliste, gan ES konsekventi interpretē 
noteikumus. Apvienotajā Karalistē tiesības īstenos Apvienotās Karalistes tiesas, un 
ES — ES tiesas, apliecinot, ka Apvienotās Karalistes tiesas pienācīgi ņemtu vērā ES 
judikatūru tikai tajās jomās, kurās Apvienotā Karaliste turpina piemērot kopīgus 
noteikumus. 

Visbeidzot, šie režīmi nodrošinātu elastību, paredzot, ka Apvienotā Karaliste un ES 
varētu pārskatīt šis attiecības, laika gaitā reaģējot un pielāgojoties mainīgiem 
apstākļiem un problēmām. 

Turpmākā virzība 
Valdība uzskata, ka šis priekšlikums uz principiem balstītam un pragmatiskam 
Brexit ir piemērots risinājums kā Apvienotajai Karalistei, tā ES. 

Ar šā priekšlikuma palīdzību tiktu īstenots referenduma rezultāts un tajā sniegtais 
solījums, vienlaikus nodrošinot, ka Apvienotā Karaliste izstājas no ES, nepametot 
Eiropu, un panākot jaunu pret abām pusēm taisnīgu pienākumu un tiesību 
līdzsvaru. 

Ievērojot 50. panta garu un abu pušu paļaušanos uz principu “nekas nav saskaņots, 
kamēr saskaņots nav viss”, Izstāšanās līgums un turpmāko attiecību satvars ir 
nesaraujami saistīti, tāpēc tie ir jāpieņem kopā. 

Abām pusēm būs jāveltī īpaša uzmanība tam, lai “Nākotnes satvaru” pēc iespējas 
drīzāk pārvērstu juridiskā tekstā. Pēc tam būs jāratificē saistoši nolīgumi, lai šis 
satvars stātos spēkā, ar mērķi nodrošināt raitu un sistemātisku pāreju no 
īstenošanas perioda uz turpmākajām attiecībām. 

Pamatojoties uz šo priekšlikumu, Valdība pilnvaros Apvienotās Karalistes sarunu 



 

 

 

 

grupu bez kavēšanās iesaistīties darbā ar ES sarunu grupu, lai šā gada otrajā 
pusē panāktu vienošanos pēc būtības par Nākotnes satvaru un Izstāšanās līgumu. 

 


