
 

Преговорите за Брекзит: пътят към
споразумение между ЕС и Великобритания
 

Откакто Великобритания заяви, че иска да напусне ЕС, двете страни водеха
преговори, за да определят условията на новите си взаимоотношения.
 
Европейският парламент играеше и продължава да играе ключова роля в
установяването на крайния резултат от този процес.
 
 
 
След като на 23 юни 2016 г. мнозинството от британските избиратели пожелаха в
референдум страната да излезе от ЕС, правителството задейства процедурата на 29
март 2017 г., като се позова на член 50 от Договора за ЕС. Той очертава начина, по
който една страна-членка може да се откаже от членството си и да потърси
предоговаряне на отношенията си с ЕС.
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Европейският парламент прие споразумението за оттегляне на Великобритания на 29
януари 2020 г. Като резултат страната напусна ЕС на 31 януари.
 
 
 
Две споразумения
 
 
 
За Европейския съюз беше важно да постигне съгласие с Великобритания относно
правата на гражданите, финансовите ангажименти и Северна Ирландия, преди да се
пристъпи към разговори за бъдещите отношения и други въпроси, свързани с
раздялата.
 
След две години работа преговорните екипи на ЕС и Великобритания постигнаха
съгласие по два документа във връзка с Брекзит. Споразумението за оттегляне урежда
как ще стане напускането, като взема предвид рамката на бъдещите отношения между
ЕС и Великобритания.
 
 
 
Условията на бъдещото сътрудничество са очертани в отделен документ - политическа
декларация, която подготвя рамката на бъдещите отношения.
 
Тези два документа бяха договорени през ноември 2018 г., но не бяха ратифицирани.
Текстовете бяха впоследствие предоговорени от следващия британски премиер Борис
Джонсън.
 
 
 
Какво включва споразумението за оттегляне
 
 
 
Споразумението за оттегляне покрива въпроси като:
 
 
 

Правата на гражданите на ЕС във Великобритания 
Правата на гражданите на Великобритания, живеещи в други страни от ЕС 
Поетите  финансови  ангажименти  от  Великобритания  в  качеството  й  на
държава-членка 
Граничен  контрол  (особено  на  границата  между  Северна  Ирландия  и
Република  Ирландия) 
Международни ангажименти, поети от Великобритания в качеството й на
държава-членка (например, по споразумението за климата от Париж) 
Други въпроси, свързани с раздялата
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200128IPR71204/sporazumenieto-za-brekzit-odobreno-ot-evropeyskiia-parlament


 
 
Политическата декларация за рамката на бъдещите отношения описва условията на
сътрудничество по широк спектър от въпроси като борбата с тероризма, околната
среда, изследванията, образованието и др.
 
 
 
Една от ключовите теми е условията и принципите на търговията в бъдеще,
включително въпроси като евентуални мита, стандарти за стоките и процедури за
разрешаване на спорове.
 
 
 
Как протeкоха преговорите
 
 
 
Европейският съвет, който включва държавните ръководители в ЕС, бе одобрил
напътствия, служещи за основа за позицията на ЕС в преговорите. Самите преговори се
водиха от бившия еврокомисар Мишел Барние.
 
 
 
Ролята на Парламента
 
 
 
Европейският парламент имаше важна роля за крайния резултат от преговорите,
защото споразумението за оттегляне можеше да влезе в сила само с одобрението на
Парламента и на Съвета.
 
 
 
Парламентът бе определил за свой координатор по темата депутата Ги Верхофстад
(АЛДЕ, Белгия). В своята работа той ползваше експертната помощ на парламентарните
комисии и е подпомаган от група от депутати.
 
 
 
Депутатите оказваха влияние на хода на преговорите чрез приемането на резолюции,
изразяващи позицията на Парламента.
 
 
 
Прочетете повече за ролята на ЕП относно Брекзит.
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http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA%282017%29602054_EN.pdf
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•

•

•

•

 
 
Позицията на Парламента за споразумението за оттегляне
 
 
 
 
Европейският парламент прие на 5 април 2017 г. резолюция, която посочи
приоритетите на ЕП в преговорите. Те включваха защитата на правата на гражданите
на ЕС, живеещи във Великобритания, и на британските граждани в ЕС, опазването на
мирния процес в Северна Ирландия и изпълнението на британските финансови
ангажименти към ЕС.
 
 
 
В резолюция на 13 декември 2017 г., Парламентът формулира още няколко въпроса,
които се нуждаят от разрешаване:
 
 
 

разширяване на обхвата на правата на гражданите и до техните бъдещи
семейни партньори; 
налагане  на  лека  административна  процедура  за  гражданите  на  ЕС  и
Великобритания, които кандидатстват за статут на постоянно пребиваващи; 
решенията на Европейския съд относно правата на гражданите трябва да
бъдат  обвързващи,  а  ролята  на  омбудсмана,  който  разглежда  жалби  на
гражданите,  трябва  да  бъде  прецизирана; 
трябва да се гарантират правата на свободно движение на гражданите на
Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС; 
ангажиментите на Великобритания към Северна Ирландия трябва да бъдат
изпълнени.
 

 
 
В резолюция от 18 септември 2019 г. Европейският парламент потвърди позицията си,
че няма да одобри споразумение за оттегляне, което не съдържа гаранции, че няма да
се стигне до появата на физическа граница между Република Ирландия и Северна
Ирландия. Парламентът дискутира развитието на събитията в пленарен дебат на същия
ден.
 
Позицията на Парламента за бъдещите отношения с Великобритания
 
На 12 февруари Европейският парламент одобри позицията си за преговорите на ЕС с
Великобритания за бъдещите отношения. Депутатите призоваха за гарантиране на
равнопоставени условия на конкуренция чрез поемане на стабилни ангажименти и
„динамично привеждане в съответствие“ на правилата на ЕС и Обединеното кралство.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170925STO84610/briekzit-i-otrazhieniieto-mu-vrkhu-irlandiia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170925STO84610/briekzit-i-otrazhieniieto-mu-vrkhu-irlandiia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171212IPR90142/svmiestniiat-doklad-pozvoliava-vtora-faza-na-prieghovoritie-za-briekzit
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/brekzit/20190912IPR60929
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/brekzit/20190912STO60949/sdelka-ili-ne-parlamentt-obsdi-situatsiiata-s-preghovorite-za-brekzit
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200206IPR72011/bdeshchite-otnosheniia-mezhdu-es-i-obedinenoto-kralstvo


Прочетете повече за Брекзит и ролята на Европейския парламент..
 

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1

Допълнителна информация
Процедурата по оттегляне на Великобритания и ролята на ЕП
Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа
Изследване за правните и процедурните въпроси относно Брекзит
Оценка на икономическото отражение на Брекзит върху останалата част от ЕС
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160701TST34439/Brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595374/IPOL_STU%282017%29595374_EN.pdf

