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Г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси

Относно: Становище относно предложението за решение на Съвета относно 
сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми господин Председател,

За съжаление в рамките на горепосочената процедура на комисията по външни работи 
беше възложено да представи становище на Вашата комисия. Поради неотложния 
характер на въпроса на 4 декември 2019 г. координаторите на комисията AFET решиха 
да изпратят становището под формата на писмо и да призоват водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в своя доклад посочените по-долу предложения.

С уважение,

Дейвид Макалистър
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

– като взе предвид член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид резолюциите на Европейския парламент от 5 април 2017 г. 
относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, 
че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз, и своите резолюции от 
3 октомври 2017 г., 13 декември 2017 г. и 18 септември 2019 г. относно актуалното 
състояние на преговорите с Обединеното кралство, 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет (член 50) от заседанията от 
21 март 2019 г. (PE 639.609/CPG), от 10 април 2019 г. (PE 639.538/CPG) и от 
17 октомври 2019 г. (EUCO XT 20018/19);

– като взе предвид преработения текст на политическата декларация, очертаваща 
рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното 
кралство, договорен на равнище преговарящи на 17 октомври 2019 г. и публикуван 
в ОВ C 384 I от 12.11.2019 г., заменящ текста, публикуван в ОВ C 66I от 19.2.2019 г.;

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 4 септември 2019 г. относно 
приключването на подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от 
Европейския съюз на 1 ноември 2019 г. (PE 639.554/CPG);

– като взе предвид член 56 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

А. като има предвид, че член 184 от Споразумението за оттегляне призовава Съюза и 
Обединеното кралство да положат всички усилия, за да предприемат необходимите 
стъпки, за да договорят в кратки срокове споразуменията, уреждащи техните 
бъдещи отношения; 

Б. като има предвид, че съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент 
комисията по външни работи „отговаря за насърчаването, провеждането и 
мониторинга на външната политика на Съюза по отношение на: [ наред с другото 
] Укрепването на политическите отношения с трети страни чрез всеобхватни 
програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като 
споразумения за асоцииране и партньорство“; 

В. като има предвид, че както посочва в своята резолюция от 18 септември 2019 г., ЕП 
отбелязва, че политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите 
отношения между ЕС и Обединеното кралство, е в съответствие с резолюцията на 
ЕП от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство, в която се призовава за споразумение за асоцииране, както 
и с подробния принос на неговите комисии, и отразява направения от Обединеното 
кралство избор по отношение на обхвата и задълбочеността на бъдещите му 
отношения с ЕС;

Г. като има предвид, че в член 129 от споразумението за оттегляне се включват 
„специфични договорености, свързани с външната дейност на Съюза“, като по-
специално по време на преходния период Обединеното кралство остава обвързано 
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със задълженията, произтичащи от сключените от Съюза международни 
споразумения; като има предвид, че това задължение също така предлага яснота и 
предвидимост за заинтересованите страни, включително международните 
партньори; като има предвид, че по време на преходния период Обединеното 
кралство не може да се обвърже самостоятелно с нови споразумения в области от 
изключителната компетентност на Съюза, освен ако не е упълномощено от ЕС да 
направи това; като има предвид, че по време на преходния период Обединеното 
кралство също така прилага ограничителните мерки на Съюза, които са въведени 
или за които е взето решение по време на преходния период, подкрепя изявленията 
и позициите на ЕС в трети държави и международни организации и участва във 
всеки отделен случай във военните операции на ЕС и гражданските мисии, 
създадени в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), но без 
никакъв водещ капацитет чрез рамково споразумение за участие; като има предвид, 
че такова споразумение няма да засяга независимостта на Съюза при вземането на 
решения или суверенитета на Обединеното кралство и че Обединеното кралство 
ще запази правото да определя по какъв начин да отговори на всяка покана или 
възможност за участие в операции или мисии; 

Д. като има предвид, че в член 127.2 от споразумението за оттегляне е включена 
разпоредба за сключването на ранни споразумения относно бъдещите отношения 
между ЕС и Обединеното кралство в областта на ОВППС и ОПСО; като има 
предвид, че тази разпоредба е много важен и положителен елемент, тъй като се 
отнася до област, в която интересите на ЕС и Обединеното кралство се сближават 
в голяма степен, и че такива ранни споразумения ще осигурят стабилна рамка за 
сътрудничество на Обединеното кралство с ЕС в областта на външната дейност; 
като има предвид, че въпреки това тези споразумения следва да подлежат на 
подходящ парламентарен контрол, както е предвидено в член 218 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, включително чрез предоставяне на 
незабавна и пълна информация от страна на Европейския парламент на всички 
етапи от тяхното договаряне и сключване;

Е. като има предвид, че в член 156 от споразумението за оттегляне се гарантира, че до 
31 декември 2020 г. Обединеното кралство ще участва във финансирането на 
Европейската агенция по отбрана, Европейския институт за изследване на 
сигурността и Сателитния център на Европейския съюз, както и в разходите, 
свързани с операциите в рамките на общата политика за сигурност и отбрана;

1. комисията по външни работи призовава водещата комисия по конституционни 
въпроси да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за решението на 
Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия.


