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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,

В рамките на горепосочената процедура комисията по международна търговия взе 
решение да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 21 януари 
2020 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

На това заседание комисията по международна търговия обсъди въпроса и взе решение 
да прикани водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Бернд Ланге
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че процесът на преговорите относно условията за оттегляне на 
Обединеното кралство е дълъг и труден;

Б. като има предвид, че ратифицирането на споразумението от двете страни и 
навременното му влизане в сила би било най-добрият възможен сценарий по отношение 
на непрекъснатостта на търговските и икономическите връзки между ЕС и Обединеното 
кралство; 

В. като има предвид, че през последните няколко години беше ясно доказано от 
различни държавни и частни субекти, че последиците от оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС без договаряне на споразумение за оттегляне биха били тежки както от 
гледна точка на нарушаването на търговските и икономическите отношения, така и извън 
това в други сектори;

Г. като има предвид, че комисията по международна търговия счита, че макар това 
споразумение да е формална стъпка към организирано оттегляне на Обединеното 
кралство, двете страни следва да се съсредоточат много повече върху преговорите за 
бъдещите икономически и търговски отношения, за да постигнат възможно най-добри 
дългосрочни резултати; 

Д. като има предвид, че съгласно изменения Протокол за Ирландия/Северна 
Ирландия Обединеното кралство, макар и като трета страна, ще има за задача да прилага 
части от Митническия кодекс на Съюза, като по този начин може да възникне въпросът 
за правилното прилагане и изпълнение; 

Е. като има предвид, че терминът „[стока, за която] съществува риск да бъде 
впоследствие изпратена в Съюза“, използван в член 5 от Протокола за Ирландия/Северна 
Ирландия, е неясен и зависи от последващи решения на Съвместния комитет, които не 
подлежат на официален контрол от страна на Европейския парламент и които ще бъдат 
взети едва преди края на преходния период;

1. Комисията по международна търговия 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.

2. Комисията по международна търговия призовава Комисията да извършва 
ефективни проверки и контрол върху прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 
страна на органите на Обединеното кралство. Освен това комисията по международна 
търговия отправя искане да бъде напълно информирана относно прилагането на член 5 
от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия и всички последващи предложения за 
решение на Съвместния комитет, изготвени съгласно тази разпоредба.


