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Europar Batasuneko 27 Estatu kideetako Kanpo Gaietarako Ministroak Bruselan bildu 
ziren 2020ko otsailaren 25ean, Kontseiluaren Erabaki Gomendioaren proposamena 
eztabaidatzeko. Gomendio horren bidez, Batzordeari baimena ematen zaio Britainia 
Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuarekin elkarte berri bat egiteko negoziazioak 
hasteko. 
 
Gomendio proposamena Komisarioen elkargoak bidali zion Kontseiluari 2020ko 
otsailaren 3an. Osagai hauek ditu: 

 Negoziazioak irekitzea baimentzen duen eta Batzordea EBren negoziatzaile 
izendatzen duen erabakia. 

 Negoziazio-gidalerroak; Batzordeak negoziazioetan bete behar duen agindua 
osatzen dute. Michel Barnier negoziatzailearentzat agintaldi argia eta irmoa da. 

 
EBk Erresuma Batuarekin lotura ekonomiko anbiziotsua, zabala eta orekatua ezarri 
nahi du. Mandatuak azpimarratzen du etorkizuneko elkarteak konpromiso irmoetan 
oinarritu behar duela, lehia ireki eta leiala ahalbidetuko duten baldintza ekitatiboak 
bermatzeko, EBren eta Erresuma Batuaren arteko hurbiltasun geografikoa eta 
interdependentzia ekonomikoa kontuan hartuta. 
 
EBk merkataritza libreko akordio bat ezarri nahi du Erresuma Batuarekin, merkantzien 
merkataritzari arantzelak eta kontingenteak ez zaizkiola aplikatuko bermatzeko. 
Akordioak aduana- eta erregelamendu-arloko lankidetza aurreikusi behar du. Era berean, 
kudeatzeko eta gainbegiratzeko, desberdintasunak konpontzeko eta gauzatzeko neurri 
eraginkorrak jaso behar ditu. 
 
Arrantzaren arloan, mandatuak dio etorkizuneko elkarteak eutsi egin behar diela 
uretarako dagoen elkarrekiko sarbideari, baita kuota egonkor batzuei ere. Arrantzari 
buruzko akordioa 2020ko uztailaren 1ean amaitu behar da, beranduenez, trantsizio-aldia 
amaitu ondoren (2020ko abenduaren 31a) arrantza-aukerak zehazteko denbora emateko. 
 
Mandatuak, halaber, merkataritza digitalean, jabetza intelektualean, kontratazio 
publikoan, mugikortasunean, garraioan eta energian etorkizuneko lankidetzarako 
xedapenak jasotzen ditu. 
 
EBk ahaleginak egingo ditu Erresuma Batuarekin segurtasunaren arloko elkartze global 
bat ezartzeko, zigor-arloko lankidetza polizial eta judiziala barne hartuko duena, bai eta 
atzerri-politika, segurtasuna eta defentsa ere. 
 
Mandatuak aurreikusten du etorkizuneko elkartea lankidetzaren esparru guztiak hartuko 
dituen gobernantza orokorreko esparru batean integratzea. 
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Batasunaren negoziatzailea den aldetik, Batzordeak lanean jarraitzeko asmoa du, 
Kontseiluarekin eta haren prestakuntza-organoekin eta Europako Parlamentuarekin 
koordinazio estuan, Erretiratze Akordioaren negoziazioetan gertatu zen bezala. 
 
Negoziaziorako egutegiari dagokionez, EBko eta Erresuma Batuko negoziatzaileen 
arteko lehen bilera formala martxoaren hasieran egitea aurreikusi dute. 
 
Badirudi Irlanda uhartean muga gogor bat saihesteko aurreikusitako Erretiratze 
Akordioaren klausulek negoziazioak baldintzatzen jarraituko dutela. 
 
Ildo horretan, Michel Barnier EBko negoziatzaileak adierazi du ez duela itun bat itxiko 
"edozein preziotan". 
 
Bestalde, Boris Johnson Lehen ministroak, negoziazioari begira presio egiten jarraitzeko 
prest dirudi. Izan ere, abenduan egutegia estutu egin zuen, datorren ekainean akordiorik 
lortzen ez bada luzapena eskatzeko aukera kendu baitzuen. 
 
Irlandako uharterako protokoloak, Erretiratze Akordioaren barruan dagoenak, Erresuma 
Batuko aduana eremuaren barruan uzten du Ipar Irlanda, muga Irlandako itsasoan 
finkatzearen truke. EBko iturrien arabera, mugetan Batzordeko langileak egon beharko 
dira kontrolak egiten funtzionario britainiarrekin batera, merkatu bakarraren osotasuna 
eta Ostiral Santuko Bake Akordioak bermatzeko. 
 
Beste presio-faktorea geratzen den denborarena da. Orain arte Erresuma Batuko Lehen 
ministroak kontrolatu du denbora, negoziatzeko denbora 10 hilabetera mugatuz. EBk, eta, 
bereziki, Batzordeak, negoziatzaile gisa, etorkizuneko harremanari buruzko akordiorik 
gabeko Brexit gogor baten arriskuak berriro dakarren presioa sentitzen du, nahiz eta 
espero duen erlojuaren aurkako negoziazioek Erresuma Batuarengan presioa jarriko 
dutela; izan ere orain dela 45 urte gutxienez ez dut merkataritza-akordiorik itxi behar izan. 
 
Gogora dezagun 2020ko urtarrilaren 31n Erresuma Batuak EB utzi zuela eta Erretiratze 
Akordioa indarrean sartu zela. Era berean, Akordioan aurreikusi den eta 2020ko 
abenduaren 31n amaituko den trantsizio aldiari hasiera eman zitzaion. Trantsizio-aldian, 
Erresuma Batuak Batasuneko legedia aplikatzen jarraituko du, baina EBko erakundeetan 
ordezkatuta egoteari utziko dio. 
 
Mandatua baimentzen duen Kontseiluaren Erabakia.  
 

 Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones, 
25.2.2020  

 Directrices de negociación 
 


