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Streszczenie
Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską 29 marca 2019 r. i rozpocznie
wytyczanienowego kierunku w świecie. .
Tym samym rząd wcieli w życie wynik referendum z 2016 r., - największego w
historii naszego kraju przykładu zastosowania procedur demokratycznych. Zakończy
także istotny etap swojej głównej misji: zbudowania kraju, służącego każdemu.
Kraju, który jest silniejszy, sprawiedliwszy, bardziej zjednoczony i bardziej otwarty na
świat.

Szczegóły wizji
Aby spełnić tę misję, rząd przygotował szczegółową propozycję praktycznego i
pryncypialnego Brexitu.
Propozycja ta potwierdza wizję przedstawioną przez premier rządu w Lancaster
House, we Florencji, w Mansion House oraz w Monachium, i stanowi odpowiedź
na pytania stawiane przez UE po każdym z tych wystąpień – wyjaśnia ona, jak będą
wyglądać nasze wzajemne relacje, jakie korzyści niosą one dla obu stron i dlaczego
będą wyrazem poszanowania suwerenności Zjednoczonego Królestwa, jak również
autonomii Unii Europejskiej.
Istotą propozycji jest określenie nowej i sprawiedliwej równowagi między
wzajemnymi prawami i obowiązkami.
Rząd ma nadzieję, że jej rezultatem będzie zdwojenie wysiłków negocjacyjnych,
kiedy na jesieni Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska będą wspólnie omawiać i
uzgadniać ramy przyszłej współpracy.

Pryncypialny Brexit
Pryncypialny Brexit oznacza uszanowanie wyniku referendum i decyzji
mieszkańców Zjednoczonego Królestwa o przejęciu kontroli nad krajowym
ustawodawstwem, granicami kraju i jego budżetem – i zrobieniu tego w sposób który
wspiera szersze cele rządu w pięciu kluczowych obszarach istotnych dla
Zjednoczonego Królestwa.
Jeśli chodzi o gospodarkę, oznacza on wypracowanie poszerzonych i pogłębionych
więzi gospodarczych z Unią Europejską, które pozwolą na pomnażanie dobrobytu
zgodnie z nowoczesną Strategią Przemysłową Zjednoczonego Królestwa i
minimalizację zakłóceń
handlu między Zjednoczonym Królestwem a Unią
Europejską. Dzięki temu zapewnimy ochronę miejsc pracy i bytu obywateli – a
jednocześnie w jak największym stopniu wykorzystamy możliwości handlowe na
całym świecie.
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Jeśli chodzi o społeczności, oznacza to zajęcie się konkretnymi obawami
ujawnionymi w czasie referendum poprzez zakończenie swobodnego przepływu
osób i wprowadzenie nowego systemu imigracyjnego, wprowadzenie nowych
niezależnych zasad wsparcia dla społeczności utrzymujących się z rolnictwa i
rybołóstwa, wykorzystanie Wspólnego Funduszu dla Dobrobytu, którego celem
będzie pobudzenie nowych inicjatyw rewitalizacyjnych w miastach Zjednoczonego
Królestwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.
Jeśli chodzi o unię pomiędzy narodami Królestwa, oznacza to spełnienie
zobowiązań wobec Irlandii Północnej poprzez ochronę procesu pokojowego i
uniknięcie twardej granicy, zabezpieczenie integralności konstytucyjnej i
gospodarczej Zjednoczonego Królestwa i przekazanie stosownych uprawnień do
Edynburga, Cardiff i Belfastu, a jednocześnie zapewnienie, że umowa ta będzie
odpowiednia dla dependencji Korony Brytyjskiej, Gibraltaru i brytyjskich terytoriów
zamorskich, wskazując, że nie będzie żadnej zmiany w ich wieloletnich i utrwalonych
stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem.
Jeśli chodzi o demokrację, oznacza to opuszczenie instytucji Unii Europejskiej i
odzyskanie przez Zjednoczone Królestwo suwerenności, przy zagwarantowaniu, że
przepisy, do których mają się stosować jego mieszkańcy, będą podejmowane przez
wybieranych przez nich przedstawicieli i na straży których będą stać sądy
Zjednoczonego Królestwa, ponoszące odpowiedzialność przed mieszkańcami.
Jeśli chodzi o miejsce Zjednoczonego Królestwa w świecie, oznacza to
kontynuację wsparcia dla innowacji i nowych pomysłów, zapewnienie w pełni
niezależnej polityki zagranicznej i współpracę z Unią Europejską w celu promowania
i ochrony wspólnych wartości europejskich takich jak demokracja, otwartość i
wolność.

Nowe relacje
Kierując się powyższymi zasadami rząd jest zdecydowany zbudować nowe relacje,
które będą odpowiednie zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla Unii
Europejskiej. Zjednoczone Królestwo opuści jednolity rynek i unię celną, aby móc
wykorzystać nowe możliwości i stworzyć dla siebie nową rolę w świecie,
jednocześnie chroniąc miejsca pracy, wspierając wzrost i utrzymując współpracę w
sferze bezpieczeństwa.
Rząd uważa, że te nowe relacje muszą mieć szerszy zakres niż istniejące związki
między Unią Europejską a krajami trzecimi. Powinny one odzwierciedlać głębokie
więzi historyczne między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, ich
bliskie stosunki i unikatowy punkt wyjścia. Powinny one również przynosić obu
stronom rzeczywiste i trwałe korzyści poprzez działanie na rzecz obopólnego
dobrobytu i bezpieczeństwa – i dlatego właśnie rząd proponuje zbudowanie nowych
relacji w oparciu o partnerstwo gospodarcze i oraz w zakresie bezpieczeństwa.
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Przyszłym wzajemnym relacjom kształt nadawać będzie odpowiedzialne
zachowanie Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej, mające na celu
uniknięcie twardej granicy między Irlandią Północną i Irlandią, w sposób
wskazujący poszanowanie dla konstytucyjnej i gospodarczej integralności
Zjednoczonego Królestwa i autonomii Unii Europejskiej.

Partnerstwo gospodarcze
Wypracowywując nowe relacje handlowe, Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska
powinny skupić się na zapewnieniu dalszego pozbawionego utrudnień dostępu
do wzajemnego rynku wymiany dóbr.
Aby osiągnąć ten cel, rząd proponuje ustanowienie strefy wolnego handlu dla
dóbr.
Strefa wolnego handlu będzie chronić zintegrowane w unikatowy sposób
łańcuchy dostaw i procesy współpracy produkcyjnej, które wypracowano w
Zjednoczonym Królestwie i w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 40 lat. Zapewni ona
również ochronę miejsc pracy i źródeł utrzymania, gwarantując przedsiębiorstwom
obu stron dalsze działanie w ramach dotychczasowych łańcuchów wartości i dostaw.
Dzięki temu nie będzie potrzeby kontroli ceł i inspekcji regulacyjnej na granicy, co
oznacza, że przedsiębiorstwa nie będą musiały wypełniać kosztownych deklaracji
celnych. Dzięki temu produkty będą musiały uzyskać tylko jeden zestaw zezwoleń i
certyfikacji na którymkolwiek z dwóch rynków, zanim trafią do sprzedaży na obu.
W rezultacie, strefa wolnego handlu dla towarów spowoduje, że Zjednoczone
Królestwo i Unia Europejska wypełnią wspólne zobowiązania wobec Irlandii
Północnej i Irlandii poprzez przyszłe relacje.
Dzięki nim nie będzie potrzeby ustanawiania twardej granicy między Irlandią
Północną i Irlandią, a wewnętrzy rynek Zjednoczonego Królestwa nie dozna
uszczerbku . Zostanie to osiągnięte w sposób, który w pełni uszanuje integralność
jednolitego rynku UE, unii celnej i unijnych ram opartych na przepisach.
Te uzgodnienia dotyczące przepływu dóbr dóbr powinny funkcjonować obok
nowych rozwiązań dla rynku usług i rynku cyfrowego, dając Zjednoczonemu
Królestwu wolność wytyczania własnej ścieżki na tych obszarach najbardziej
znaczących dla jego gospodarki. Rząd pragnie zminimalizować nowe bariery dla
handlu pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską i ma nadzieję, że
obie strony będą współpracować na rzecz ich ograniczenia w przyszłości. Przyznaje
jednak, że w przyszłości pojawi się więcej barier w dostępie do rynku unijnego dla
Zjednoczonego Królestwa niż ma to miejsce w dniu dzisiejszym.
Wreszcie, tak pogłębione relacje będą musiały opierać się na uregulowaniach
dających obu stronom pewność, że wymiana handlowa, którą te relacje ułatwiają,
będzie zarówno otwarta jak i uczciwa. Rząd proponuje więc wzajemne
zobowiązania, które zapewnią brytyjskim i unijnym przedsiębiorstwom dalszą
uczciwą konkurencję na swoich rynkach.
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Wychodząc z tego założenia rząd proponuje partnerstwo gospodarcze, które ma
obejmować:
• wspólny zestaw reguł dotyczących towarów, w tym także towarów rolnospożywczych, zawierający tylko te zasady, które są niezbędne do zapewnienia
sprawnego handlu transgranicznego – co oznacza, że Zjednoczone Królestwo z góry
zobowiąże się w ramach traktatu do ciągłej harmonizacji własnych przepisów z
istotnymi regułami unijnymi, przy czym wszystkie te zasady będą przegłosowywane
przez parlament Zjednoczonego Królestwa lub przez zdecentralizowane
zgromadzenia parlamentarne i sejmiki;
• uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w tych agencjach UE, które zapewniają
certyfikację towarów w wysoce regulowanych sektorach – takich jak Europejska
Agencja Chemikaliów, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnicznego i
Europejska Agencja Leków. Zjednoczone Królestwo przyjmie przepisy tych agencji i
będzie współfinansować ich funkcjonowanie na podstawie nowych regulacji
uznających, że Zjednoczone Królestwo nie będzie już państwem członkowskim;
• stopniowe wprowadzanie nowych zasad uproszczonego systemu celnego
(Facilitated Customs Arrangement), które umożliwią usunięcie kontroli i inspekcji
celnej pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, tak jakby były one
jednym łącznym terytorium celnym. Umożliwi to Zjednoczonemu Królestwu ustalanie
własnych taryf celnych w obrocie handlowym z resztą świata i zapewni, że firmy
będą płaciły właściwe cła lub nie płaciły ich w ogóle. System ten będzie wdrażany
stopniowo, wraz z zakończeniem przez obie strony niezbędnych przygotowań.
• wraz z brakiem ceł na towary, regulacje te pozwolą na uniknięcie nowych
problemów na granicy i ochronią zintegrowany łańcuch dostaw, który obejmuje
Zjednoczone Królestwo i Unię Europejską, gwarantując obywatelom miejsca pracy i
źródła utrzymania;
• nowe uregulowania dotyczące rynku usług i rynku cyfrowego zapewnią
regulacyjną wolność tam, gdzie ma to największe znaczenie dla gospodarki
Zjednoczonego Królestwa opartej na usługach oraz zagwarantują, że Zjednoczone
Królestwo zajmie dogodną pozycję do wykorzystania możliwości płynących z
przyszłościowych sfer przemysłu zgodnie ze swoją nowoczesną Strategią
Przemysłową. Zarazem regulacje te uznają, że Zjednoczone Królestwo i Unia
Europejska nie będą miały tego samego poziomu dostępu do rynku drugiej strony;
• nowe ustalenia gospodarcze i regulacyjne dla usług finansowych, zachowanie
wspólnych korzyści z zintegrowanych rynków i ochrona stabilności finansowej przy
poszanowaniu prawa Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej do kontroli
dostępu do własnych rynków – przy założeniu, że te regulacje nie będą powielać
systemów paszportowych UE;
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• dalsza współpraca w zakresie energetyki i transportu – zachowanie jednolitego
rynku energii elektrycznej w Irlandii Północnej i w Irlandii, dążenie do szerokiej
współpracy w zakresie energetyki, wypracowanie porozumienia dotyczącego
transportu powietrznego i zbadanie wzajemnych możliwości dotyczących
przewoźników drogowych i operatorów transportu pasażerskiego;
• nowe ramy, które uznają kontrolę własnych granic przez Zjednoczone Królestwo i
umożliwią obywatelom Zjednoczonego Królestwa i krajów UE dalsze podróżowanie
do swoich krajów, a firmom i specjalistom świadczenie usług –zgodnie z ustaleniami,
które Zjednoczone Królestwo może chcieć zaoferować w przyszłości innym bliskim
partnerom handlowym; oraz
• zważając na głębię partnerstwa, wiążące zapisy gwarantujące otwarte i
sprawiedliwe środowisko do wymiany handlowej – zobowiązanie do
zastosowania wspólnych przepisów dotyczących pomocy państwa, ustanowienie
wspólnych rozwiązań pomiędzy organami regulującymi konkurencję i zgoda na
utrzymywanie wysokich standardów poprzez klauzulę o nieobniżaniu poziomu
ochrony w takich obszarach jak np. środowisko i prawo pracy, które będą zgodnie z
krajowym prawodawstwem Zjednoczonego Królestwa.
Biorąc powyższe pod uwagę, dzięku takiemu partnerstwu Zjednoczone Królestwo i
UE będą mogły wypełnić swoje zobowiązania wobec Irlandii Północnej i
Irlandii poprzez swoje całościowe stosunki w przyszłości: zachowają
integralność konstytucyjną i gospodarczą Zjednoczonego Królestwa; będą
honorować literę i ducha Porozumienia z Belfastu (tj. Porozumienia
Wielkopiątkowego), i zapewnią, że nie trzeba będzie stosować operacyjnego tekstu
prawnego, który Zjednoczone Królestwo uzgodni z UE na temat ochrony buforowej
(backstop solution) jako części Umowy o Wyjściu z Unii.
Pomimo że propozycje rządu są ambitne, zarówno jeśli chodzi o ich szeroki zakres,
jak i pogłębiony charakter, to jest to rozwiązanie, które się sprawdzi i będzie
stanowiło urzeczywistnienie wyniku referendum – zapewniając pełne
poszanowanie dla suwerenności Zjednoczonego Królestwa oraz poszanowanie
dla autonomii UE. Parlament brytyjski będzie miał prawo decydowania o
przyjmowanym w przyszłości ustawodawstwie, przy założeniu, że tam, gdzie
Zjednoczone Królestwo i UE stosują wspólne przepisy, może dojść do
proporcjonalnych konsekwencji we wzajemnych stosunkach.
Podsumowując, niniejsza propozycja reprezentuje sprawiedliwą i pragmatyczną
równowagę przyszłych stosunków handlowych między Zjednoczonym Królestwem i
UE – taką, która będzie chronić miejsca pracy i byt obywateli oraz realizować cele,
leżące w interesie obu stron.
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Partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo Europy było, jest i będzie związane z bezpieczeństwem
Zjednoczonego Królestwa, i dlatego rząd podjął bezwarunkowe zobowiązanie do
jego utrzymania.
W czasie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, rząd
współpracował ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu wypracowania
znaczących metod wspierających wspólne możliwości operacyjne
Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej i zapewniających bezpieczeństwo
obywateli. Ważne jest, aby Zjednoczone Królestwo i kraje UE kontynuowały tę
współpracę unikając luk w potencjale operacyjnym po wyjściu Zjednoczonego
Królestwa z Unii Europejskiej.
Zjednoczone Królestwo nie będzie już uczestniczyć we wspólnej polityce unijnej
dotyczącej spraw zagranicznych, obrony, bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych. W zamian, rząd proponuje nowe partnerstwo w zakresie
bezpieczeństwa, w ramach którego utrzymywana będzie ścisła współpraca –
ponieważ wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie, zachodzą też zmiany w
zagrożeniach, którym Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska będą musiały
sprostać.
Zważając na powyższe propozycja rządu dotycząca partnerstwa w zakresie
bezpieczeństwa obejmuje:
• utrzymywanie istniejących możliwości operacyjnych, które Zjednoczone
Królestwo i Unia Europejska będą stosować w celu ochrony bezpieczeństwa swoich
obywateli, m.in. umożliwiając organom ścigania dzielenie się danymi i informacjami o
krytycznym znaczeniu oraz praktycznie współpracując przy rozpracowywaniu
poważnej przestępczości i terroryzmu – współpraca ta będzie odbywać się z
wykorzystaniem istniejących narzędzi i środków, nowelizowane będą również ustawy
i praktyki operacyjne zgodnie z ustalonymi wspólnie wymogami, aby zagwarantować
operacyjną spójność pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i EU;
• uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w głównych agencjach, w tym w
Europolu i w Europejskiej Jednostce Współpracy Sądowej (Eurojust), co zapewni
skuteczny i efektywny sposób dzielenia się wiedzą ekspercką i danymi, oraz ścisła
współpracę funkcjonariuszy organów ścigania i ekspertów z dziedziny prawa, która
zagwarantuje szybką koordynację operacji i postępowań sądowych – przy akceptacji
zasad panujących w tych organach i współfinansowaniu zgodnie z nowymi
umowami, na podstawie których Zjednoczone Królestwo nie będzie państwem
członkowskim;
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• umowy dotyczące koordynowania polityki zagranicznej, obrony i kwestii
dotyczących rozwoju – wspólne działania na rzecz stawiania czoła najpilniejszym
wyzwaniom globalnym, gdzie bardziej efektywna jest współpraca i kontyunuacja
wykorzystania znaczących zasobów Zjednoczonego Królestwa, jego wiedzy i
możliwości wywiadowczych oraz potencjału do ochrony i krzewienia wartości
europejskich;
• rozwój wspólnego potencjału, wspieranie efektywności operacyjnej i
współdziałania sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej oraz
wzmacnianie konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego, co dostarczy
środków do zwalczania obecnych i przyszłych zagrożen; oraz
• szersza współpraca, wszechstronne podejście do zwalczania przyczyn nielegalnej
imigracji, ustanawianie strategicznego dialogu w sprawach cyberbezpieczeństwa,
tworzenie ram współpracy przy zwalczaniu terroryzmu, oferowanie wsparcia i
doświadczenia w ochronie ludności i wspólnej pracy nad bezpieczeństwem
zdrowotnym.

Współpraca przekrojowa i inne rodzaje współpracy
Wreszcie rząd uważa, że przyszłe relacje powinny obejmować te obszary
współpracy, które znajdują się poza dwoma głównymi partnerstwami, ale które nadal
mają duże znaczenie dla Zjednoczonego Królestwa i dla UE. Obejmują one:
• ochronę danych osobowych, gwarancję, że przyszłe relacje ułatwią stały i
swobodny przepływ danych w celu wspierania działalności gospodarczej,
współpracy w zakresie bezpieczeństwa i zwiększania pewności funkcjonowania firm;
• wspólne inicjatywy, mające na celu lepsze zrozumienie i polepszenie życia
obywateli na terenie Europy i poza jej granicami – zawieranie umów o współpracy
w dziedzinach nauki i innowacji, kultury i oświaty, rozwoju i działań
międzynarodowych, badań i rozwoju w dziedzinie obronności i kosmosu, tak aby
Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska mogły kontynuować współpracę w tych
obszarach, m.in. poprzez programy UE, przy współfinansowaniu tych działań przez
Zjednoczone Królestwo; oraz
• rybołóstwo, wdrażanie nowych rozwiązań dla corocznych negocjacji na temat
dostępu do wód i dzielenie się możliwościami połowów w oparciu o sprawiedliwsze i
bardziej naukowe metody, przy założeniu, że Zjednoczone Królestwo pozostanie
niezależnym państwem nadbrzeżnym.

Praktyczny Brexit
Aby osiągnąć ten rodzaj praktycznych więzi, które zapewnią Zjednoczonemu
Królestwu i Unii Europejskiej dobrobyt oraz utrzymają bezpieczeństwo obywateli
Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej, obie strony będą musiały być
pewne, że mogą sobie wzajemnie ufać i polegać na wzajemnych
zobowiązaniach.

Stosunki między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską w przyszłości

Abywzmocnić ten przyszły związek, rząd proponuje więc wspólne ustalenia
instytucjonalne, które zapewnią odpowiedzialność demokratyczną, pozwolą z
biegiem czasu na dalszy rozwój stosunków, będą oznaczać, że współpraca może
być w sposób efektywny zarządzana i umożliwią Zjednoczonemu Królestwu i Unii
Europejskiej zajęcie się problemami od razu wtedy, gdy te się pojawią.
Ustalenia te, mogące przybrać formę umowy stowarzyszeniowej zapewnią, że nowe
regulacje będą trwałe – i że będą służyć obywatelom Zjednocznego Królestwa i
krajów UE w chwili obecnej i w przyszłości.
Zapewnią one regularny dialog między przywódcami i ministrami
Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej stosownie do pogłębionego
charakteru przyszłych relacji i przy uznaniu wzajemnego znaczenia na globalnej
scenie.
Będą wspierać sprawne funkcjonowanie tych relacji, podtrzymując różne formy
współpracy regulacyjnej między Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską. Tam,
gdzie Zjednoczone Królestwo złożyło zobowiązania wobec UE, także w obszarach,
w których rząd proponuje, że Zjednoczone Królestwo zastosuje się do wspólnych
przepisów, nastąpi jasny proces aktualizowania odpowiednich zasad z
poszanowaniem suwerenności Zjednoczonego Królestwa po poddaniu kontroli
parlamentarnej.
Ustalenia te obejmują solidne i odpowiednie metody rozwiązywania sporów, w
tym poprzez Wspólną Komisję oraz w wielu obszarach poprzez wiążący niezależny
arbitraż – przy czym wykładnią przepisów UE będzie zajmował się Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ramach wspólnej procedury, pod warunkiem, że
sąd jednej ze stron nie będzie rozwiązywać sporu między obiema stronami.
Będą one stać również na straży spójnej interpretacji zasad przez Zjednoczone
Królestwo i Unię Europejską – a prawa będą wdrażane w Zjednoczonym Królestwie
przez sądy krajowe, a w UE przez sądy unijne, przy zobowiązaniu, że sądy
Zjednoczonego Królestwa będą zwracały odpowiednią uwagę na orzecznictwo UE
tylko tam, gdzie Zjednoczone Królestwo będzie stosować wspólny zestaw reguł.
Wreszcie, uregulowania te umożliwią elastyczność, gwarantując, że Zjednoczone
Królestwo i UE będą mogły dokonać przeglądu swoich relacji, reagując i
przystosowując się z biegiem czasu do zmieniających się okoliczności i wyzwań.

Dalsze kroki
Rząd uważa, że niniejsza propozycja Brexitu praktycznego i pryncypialnego
jest właściwa zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla UE.
Gwarantuje ona uszanowanie wyniku referendum i realizuje jego cele, zapewniając
jednocześnie, że Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską bez
opuszczenia Europy – określając nową równowagę między prawami i
obowiązkami, która jest sprawiedliwa dla obu stron.

Stosunki między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską w przyszłości

W duchu artykułu 50 i zobowiązania obu stron do zasady, że „nic nie jest
uzgodnione, dopóki nie uzgodni się wszystkiego” umowa o wystąpieniu z UE i
ramy przyszłej współpracy są ze sobą nierozerwalnie związane – i dlatego
muszą być zawarte łącznie.
Obie strony będą musiały skupić się na przekształceniu „przyszłych ram
współpracy” w tekst prawny tak szybko, jak tylko to możliwe, przed ratyfikacją
wiążących porozumień, aby je uskutecznić. Celem ma być zagwarantowanie
sprawnego i uporządkowanego przejścia z okresu implementacji w okres przyszłych
relacji.
Na podstawie niniejszych propozycji Rząd zobowiąże teraz zespół negocjacyjny
Zjednoczonego Królestwa do podjęcia współpracy z zespołem UE i nadania jej
większego tempa po to, by w późniejszych miesiącach bieżącego roku można było
wraz z umową o wystąpieniu z UE osiągnąć także odpowiednie porozumienie na
temat przyszłych ram współpracy.

