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Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím:
Velké změny ve srovnání s výhodami členství v EU
KONTROLNÍ SEZNAM

Dohoda
o obchodu
a spolupráci mezi Členský stát EU
EU a Spojeným
královstvím

VOLNÝ POHYB OSOB

‣

Zrušení hraničních kontrol

‣

Pasy pro zvířata v zájmovém chovu

‣

Bezvízový styk (90 dnů během období 180 dnů)

‣

Bezvízový styk (nad 90 dnů)

‣

Právo pracovat, studovat, žít v jiné zemi EU

‣

Zrušení poplatků za roaming

OBCHOD SE ZBOŽÍM

‣

Bezproblémový obchod

‣

Nulové celní sazby nebo kvóty

‣

Žádné celní formality

‣

Žádné sanitární a fytosanitární kontroly

‣

Žádné postupy pro pravidla původu

‣

Dohoda o rybolovu

‣

Výhody vyplývající z mezinárodních dohod EU
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OBCHOD SE SLUŽBAMI

‣

Pas finančních služeb

‣

Snadné uznávání odborných kvalifikací

‣

Jednotný letecký prostor, plné svobody

‣

Dvoustranné 5. svobody pro letecký náklad ze zemí mimo EU

SILNIČNÍ DOPRAVA

‣

Jednotný vnitřní dopravní trh pro dopravce

‣

Třetizemní přeprava

ENERGETIKA

‣

Jednotný vnitřní trh s energií

‣

Platformy pro obchodování s energií

PROGRAMY EU

‣

Přístup k programu Erasmus

‣

Přístup k nástrojům Next Generation EU a SURE

‣

Kódovaný vojenský signál Galileo

‣

Přístup k programu Horizont Evropa
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