
 

Евродепутатите призовават за бърз Брексит и
дълбока реформа на ЕС
 
Великобритания трябва да уважи решението на мнозинството от гражданите си
напълно и възможно най-скоро, като се оттегли официално от ЕС, преди да се
правят стъпки за уреждане на новите отношения между двете. Това казва ЕП в
резолюция, гласувана на извънредна пленарна сесия във вторник. Подчертава се и
спешната нужда от реформи, които да гарантират, че ЕС отговаря на очакванията
на гражданите.
 
След дебат между лидерите на политическите групи в Парламента, председателя на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и министъра на отбраната на Нидерландия
Жанин Хенис-Пласхаарт, от името на председателството на ЕС, Парламентът гласува
резолюция относно  последиците  от  референдума във  Великобритания от  23  юни.
Текстът  беше приет  с  395  гласа  „за“,  200  „против“  и  71  „въздържал се“.
 
Парламентът призовава правителството на Великобритания да уважи демократичното
решение на народа си чрез бързо и и последователно прилагане на процедурата за
оттегляне, а именно, чрез активиране на член 50 от Договора за Европейски съюз. Това
ще позволи преговорите за оттегляне на страната да започнат възможно най-бързо.
 
За  да  се  предотврати  вредната  за  всички  несигурност  и  защити  целостта  на  ЕС,
премиерът на Великобритания следва да уведоми Европейския съвет от 28 и 29 юни за
изхода от референдума, което ще позволи за възможно най-бързото започване на
процедурата за оттегляне и съответните преговори, призовават евродепутатите.
 
Евродепутатите  припомнят,  че  според  договорите,  одобрението  на  Европейския
парламент е необходимо за споразумението за оттегляне и във връзка с бъдещите
взаимоотношения, както и че той трябва да има пълноценно участие на всички етапи.
 
Отменяне на британското председателство на Съвета през 2017 г.
 
Парламентът  също  така  призовава  Съвета  да  промени  поредността  на
председателствата,  за  да  не  се  допуска  процесът  на  оттеглянето  да  попречи  на
управлението на всекидневната работа на Съюза. Великобритания трябва да поеме
председателството  през  втората  половина  на  2017  г.  Парламентът  ще  задейства
съответните промени във вътрешната си организация, така че да отрази волята на
гражданите на Обединеното кралство за оттегляне от Европейския съюз.
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Бъдещето на ЕС
 
 
 
Настоящите предизвикателства изискват реформи, които да направят Съюза по-добър
и  по-демократичен,  и  да  достигнат  очакванията  на  гражданите,  настояват
евродепутатите. В текстът се казва, че: „макар и да е възможно някои държави членки
да изберат една по-бавна или по-слаба интеграция,  ядрото на ЕС трябва да бъде
засилено и следва да се избягват решенията "à  la  carte".”
 
Гледайте запис на дебата по EP Live, EbS + и Storify.
 

Обратна връзка 
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EP Live
EbS+
Storify
Видеозаписи на отделните изказвания

Sara AHNBORG
(+32) 2 28 34018 (BXL)
(+33)  3 881 74005 (STR)
(+32) 498 98 13 36
@EPInstitutional
constit-press@europarl.europa.eu

Michaela FINDEIS
Press Officer

(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu

Krasimir SAVOV
+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu

Съобщение за пресата

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=06/28/2016
https://storify.com/europarl_en/ukreferendumdebate
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EPInstitutional

