
 

Брекзит: няма достатъчен напредък в
преговорите за развода
 
Напредъкът по приоритетите на ЕС в първите четири кръга от преговори с
Великобритания не е достатъчен, се казва в проекторезолюцията на Парламента
 
Председателският  съвет  на  Парламента  (председателят  на  ЕП  и  лидерите  на
политическите  групи)  одобри в  четвъртък проект  на  резолюция,  който  призовава
Европейския съвет да констатира, че „не е постигнат достатъчен напредък“ по трите
ключови  цели  на  ЕС –  гарантиране  правата  на  гражданите  на  ЕС и  Обединеното
кралство,  изясняване  на  финансовите  ангажименти  на  Обединеното  кралство  и
разрешаване  на  проблема  с  границата  между  Република  Ирландия  и  Северна
Ирландия,  освен  ако  петият  кръг  на  преговорите  не  доведе  до  сериозен  пробив.
 
Предложението, изготвено от ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит, ще
бъде обсъдено и подложено на гласуване в пленарна зала следващия вторник.
 
Председателят  на  Парламента  Антонио  Таяни  заяви:  „Ние  приветстваме
конструктивния  подход  на  премиера  Тереза  Мей  в  неотдавнашната  ѝ  реч  във
Флоренция.  Защитата  на  правата  на  гражданите  е  абсолютен  приоритет  за
Европейския парламент. Споразумението за оттегляне трябва да запази пълния набор
от права, които гражданите имат понастоящем, както е определено в съответното
законодателство на Европейския съюз. Допълнителни гаранции, че правото на ЕС ще
бъде спазвано до окончателното оттегляне на Обединеното кралство,  също са от
ключово значение за бързото приключване на първия етап от  преговорите“.
 
Координаторът на ЕП за Брекзит Ги Верхофстад добави: „В речта си във Флоренция на
22 септември министър-председателят Мей открехна вратата за постигане на напредък
например  относно  ролята  на  Съда  на  Европейските  общности,  но  бихме  искали
правителството на Обединеното кралство да внесе по-голяма яснота. Все още чакаме
отговори на съществени въпроси като например как да запазим Северна Ирландия в
митническия съюз или да изготвим специално споразумение, което да предотврати
повторното въвеждане на твърда граница. Що се отнася до правата на гражданите и
уреждането  на  финансовите  задължения,  ние  очакваме  конкретни  отговори  на
предложенията  на  преговарящия  екип  на  ЕС“.
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html


Бързи факти
 
Членовете на ЕП ще обсъдят във вторник проекта на резолюция с председателя на
Европейската  комисия  Жан-Клод Юнкер  и  главния  преговарящ на  ЕС за  Брекзит
Мишел  Барние.  Така  гласуваната  резолюцията  ще  представлява  приноса  на
Парламента  към  срещата  на  върха  на  ЕС  на  20  октомври  в  Брюксел,  когато
правителствените  лидери  ще  оценят  напредъка  в  преговорите  по  Брекзит.
 
Всяко споразумение за оттегляне в края на преговорите между Великобритания и ЕС
ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект на резолюцията (само на английски език):
Страница на ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит:
Резолюция на ЕП от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство
вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския
съюз:
Червени линии на ЕП в преговорите за Брекзит – съобщение за медиите:
Допълнителна информация за ЕП и Брекзит:
Аудиовизуални материали за професионалисти:
Преговорите за Брезкит (Какво мислят мозъчните тръстове), септември 2017 г.:

Джауме ДУК
Говорител на Европейския парламент и генерален директор, ГД "Комуникации"

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Карло КОРАЦА
Говорител на Председателя на Европейския парламент

+32 2 28 44090 (BXL)
+33 388 1 73588 (STR)
+32 498 99 28 62
carlo.corazza@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170928RES84907/20170928RES84907.pdf;
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//BG;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//BG;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//BG;
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/chiervieni-linii-na-iep-v-prieghovoritie-za-briekzit;
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439;
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50;
https://epthinktank.eu/2017/09/09/brexit-negotiations-what-think-tanks-are-thinking-2/.


Парламентът ще гласува позицията си относно преговорите с Великобритания на 3 октомври в Страсбург
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