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Allmänna rådets (art. 50) möte den 19 november 2018
Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2.

(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3. Förberedelse av Europeiska rådet (art. 50) den 25 november
2018

Diskussionspunkt
Förslagets innehåll
Efter intensiva slutförhandlingar och ett långt regeringssammanträde i
London, stod det på onsdagskvällen klart att förhandlarna kunde enas dels
om ett utkast till utträdesavtal, dels en stomme till den gemensamma
politiska deklarationen om ramarna för den framtida förbindelsen mellan EU
och Storbritannien.
Avtalsutkastet genomgår nu en intensiv textgranskning när medlemsstaterna
får tillfälle att gå igenom helheten tillsammans med kommissionens
förhandlingsteam. Den gemensamma deklarationen ska samtidigt förhandlas
färdigt mellan parterna.

Målet med hanteringen är att Europeiska rådet (art. 50) den 25 november vid
ett extrainsatt möte för EU:s räkning ska ge politiskt klartecken för att gå
vidare i processen. Om så blir fallet, och den brittiska regeringen accepterar
båda texterna, kan processen fortsätta i enlighet med EU:s procedurer
genom att utträdesavtalet överlämnas till Europaparlamentet för
godkännande inför rådets slutliga antagande. På motsvarande sätt kommer
en process för parlamentsgodkännande igångsättas i enlighet med brittiska
procedurer.
Den sista delen av utträdesavtalet som slutförhandlades var frågan om den
irländska reservlösningen. Denna syftar till att förhindra att en hård gräns
återuppstår på Irland och ska tillämpas såvida den inte gjorts överflödig av
ett senare avtal eller tills detta sker. Om parterna är oense om
förutsättningarna för att avbryta tillämpningen, kommer denna fråga att lösas
genom tillämpning av de tvistlösningsmekanismer som finns inbyggda i
avtalet, i sista hand genom en av en tvistlösningspanel.
Denna tvistlösningspanel är i sig den sista viktiga länken inom ramen för
tillämpningsreglerna inom utträdesavtalet. Tvistlösningspanelen består av
fem personer som utses i enlighet med en särskild procedur mellan parterna
och vars utlåtande binder parterna under avtalet. Om en fråga rör EUrättsliga förhållanden är panelens skyldig att inhämta ett utlåtande från EUdomstolen. Detta binder panelen när de ska avge sitt svar.
Stommen till den gemensamma förklaringen innehåller fem delar: Basen för
samarbetet; det ekonomiska partnerskapet; säkerhetspartnerskapet;
institutionella arrangemang samt processen framåt. Av den sista delen
framgår att parterna avser att inleda samtal om den framtida relationen redan
innan utträdet skett. Där hänvisas till artikel 184 i utträdesavtalet där det
framgår att man snabbt ska förhandla klart avtal avseende den framtida
relationen. Man avser inleda den formella förhandlingen så snart utträdet
skett och göra sitt yttersta för att en framtida relation kan börja tillämpas vid
slutet av 2020.

Förslag till svensk ståndpunkt
Den irländska frågan har nu fått en lösning som de närmast berörda kan
acceptera, utan att undergräva de principer som EU:s förhandling vilar på.
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Regeringen anser att det finns all anledning att välkomna att det därmed nu
föreligger en överenskommelse mellan förhandlarna. Denna kan, efter
avslutad textgranskning, ligga till grund för att Europeiska rådet ger
klartecken till att fortsätta brexitprocessen.
De återstående förhandlingarna om det gemensamma politiska uttalandet
bör inriktas på att, på grundval av den stomme som överenskommits, skapa
bästa möjliga grund för den avtalsförhandlingen som förestår när
Storbritannien väl har lämnat EU.
Regeringen konstaterar att den positiva utvecklingen inte utesluter risken för
att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Ett sådant utfall vore negativt
för alla inblandade och det är förhandlingsparternas gemensamma ansvar att
undvika det.

4. Övriga frågor

Brexitförhandlingen har behandlats i EU-nämnden senast inför allmänna
rådet (art. 50) den 12 november 2018 och inför Europeiska rådet (art. 50)
den 17 oktober 2018.
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