
 

Таяни в Лондон: „Гражданите заслужават
яснота относно бъдещето си след Брекзит“
 
Защитата на правата на гражданите е основен приоритет за Парламента в
преговорите за Брекзит, подчерта председателят на ЕП Антонио Таяни на
посещение в Лондон.
 
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни подчерта в разговор с
британския премиер Тереза Мей, че е необходимо споразумение за защита на
правата на гражданите след оттеглянето на Великобритания от ЕС. „Посланието на
Европейския парламент е ясно: нашият приоритет е защитата на интересите на
гражданите“, заяви той в Лондон на 20 април. Г-н Таяни е на посещение в
британската столица, за да представи позицията на институцията относно
предстоящите преговори за Брекзит.
 
В пресконференция след срещата с г-жа Мей председателят на ЕП наблегна върху
правата на европейците, живеещи във Великобритания, и на британските граждани в
ЕС: „Студентите, работещите и семействата са ценени членове на обществото и
заслужават определена яснота по отношение на своето бъдеще“.
 
Г-н Таяни покани британския премиер да направи официално изказване пред
Европейския парламент. По време на визитата си в Лондон той ще се срещне и с
представители на неправителствени организации, за да обсъди с тях притесненията на
хората относно предстоящите преговори.
 
Прочетете как ЕС и Великобритания ще определят бъдещите си отношения.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439/20160707STO36103/prieghovoritie-za-briekzit-kak-ies-i-vielikobritaniia-shchie-opriedieliat-novitie-si-otnoshieniia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170329IPR69054/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170329IPR69054/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3214
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160701TST34439/%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/european-parliament-president-antonio-tajani-met-with-brexit-chief-negotiator-mr-michel-barnier-to-discuss-the-president%C2%B4s-visit-to-london-32
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/european-parliament-president-antonio-tajani-met-with-brexit-chief-negotiator-mr-michel-barnier-to-discuss-the-president%C2%B4s-visit-to-london-32


Председателят на ЕП посети резиденцията на британския премиер

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/brexit-talks-president-tajani-in-london
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