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Комисия по транспорт и туризъм
Председателят

21.01.2020

г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Таяни,

В съответствие с препоръката на Председателския съвет от 7 февруари 2019 г. комисията 
по транспорт и туризъм реши да поиска прилагането на член 56, параграф 1, за да 
представи становище на вниманието на комисията по конституционни въпроси под 
формата на настоящото писмо.  

Комисията по транспорт и туризъм желае да изложи следните бележки:

1. припомня значението на транспортния сектор за растежа и работните места; 
подчертава, че Съвместният комитет, създаден със споразумението за оттегляне, 
разглежда безусловното изискване за реципрочност по отношение на взаимния 
достъп до транспортните пазари, особено в секторите на въздухоплаването, 
железопътния, автомобилния и морския транспорт, при пълно зачитане на 
правата на пътниците в ЕС, свободата на движение на хора, стоки и услуги;

2. подчертава необходимостта от сключване на споразумения, за да се гарантира 
непрекъснатост на транспортните услуги между ЕС и Обединеното кралство;

3. подчертава необходимостта да се осигури непрекъснато финансиране на 
съвместно договорени инфраструктурни проекти, особено в рамките на 
трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ) и рамката на ЕЕН, както и на съвместните технологични 
инициативи като „Чисто небе I и II“; счита, че е от съществено значение 
Обединеното кралство да спазва изцяло своите финансови ангажименти и 
задължения, дори ако те продължават след периода на членството в ЕС;
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Като взема предвид горепосочените бележки, комисията по транспорт и туризъм 
препоръчва на комисията по конституционни въпроси да даде одобрението си за 
ратифицирането на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от 
Европейския съюз.

С уважение,

((подпис)) [Карима Дели]

Копие до: г-н Сасоли, председател на ЕП
A. Таяни, председател на Съвета на председателите на комисии
Координация на законодателната дейност


