
 

Brexit: Το ΕΚ θέτει τις κόκκινες γραμμές του για τις
διαπραγματεύσεις
 
ΕΕ και Βρετανία ξεκινούν σύντομα τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία που θα
καθορίσει τους όρους της σχέσης τους μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το ΕΚ. Την Τετάρτη 5 Απριλίου οι
ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν τις προτεραιότητες και τις κόκκινες γραμμές
του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις.  Βασική αρχή των μελών του ΕΚ είναι η προστασία των
συμφερόντων των πολιτών.
 
Στις 29 Μαρτίου, η Βρετανία ενεργοποίησε το άρθρο 50, σηματοδοτώντας έτσι την
έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Βασικό ζήτημα αποτελεί το μέλλον των
Βρετανών που ζουν στην Ένωση αλλά και των Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία. Το
σχέδιο έκθεσης που τίθεται αύριο σε ψηφοφορία ζητά τη δίκαιη μεταχείριση τους και
υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα συμφέροντά τους. Επίσης,
προσθέτει ότι το καθεστώς και τα δικαιώματά τους θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές
της «αμοιβαιότητας» και της μη «διάκρισης».
 
Οι προτεραιότητες του ΕΚ περιλαμβάνουν:
 
-Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν με καλή πίστη και με διαφάνεια
 
-Δεν μπορεί να υπάρξει συσχετισμός στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της συνεργασίας
στην ασφάλεια και της μελλοντικής οικονομικής σχέσης
 
-Η ειρηνευτική διαδικασία με τη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να συνεχιστεί και να
αποφευχθεί η επαναφορά αυστηρών συνοριακών ελέγχων με τη Δημοκρατία της
Ιρλανδίας
 
-Η Βρετανία πρέπει να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό
 
-Οι βάσεις των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας μπορούν να συζητηθούν μόνο όταν
θα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες για την έξοδο της χώρας από την
Ένωση
 
-Η ένταξη στην ενιαία αγορά προϋποθέτει την ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των ανθρώπων
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-Δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες της ΕΕ ή με
τρίτες χώρες
 
Οι προτεραιότητες που καθορίζονται στην έκθεση είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα
βοηθήσουν τους ευρωβουλευτές να δώσουν ή όχι το πράσινο φως στη συμφωνία για
την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ. Χωρίς την έγκριση του ΕΚ η οποιαδήποτε
συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.
 
Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ, εδώ.  
 
Σύνδεσμοι
Απευθείας μετάδοση
Σχ'εδιο έκθεσης

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/your-eu-citizenship-rights
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170329RES69090/20170329RES69090.pdf

