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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението 
за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
(XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид нотификацията на Обединеното кралство до Европейския съвет 
от 29 март 2017 г. относно намерението на Обединеното кралство да се оттегли от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) в 
съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, който се 
прилага по отношение на Евратом по силата на член 106а от Договора за 
създаване на Европейската общност за атомна енергия,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия (XT 21105/3/2018),

– като взе предвид проекта на споразумение за оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия1,

– като взе предвид политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите 
отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство2,

– като взе предвид решения (ЕС) 2019/476 от 22 март 2019 г.3, (ЕС) 2019/584 от 11 
април 2019 г.4 и (EС) 2019/1810 от 29 октомври 2019 г.5 на Европейския съвет, 
приети в съгласие с Обединеното кралство, с които срокът по член 50, параграф 3 
от ДЕС се удължава съответно до 12 април 2019 г., 31 октомври 2019 г. и 31 
януари 2020 г.,

– като взе предвид своите резолюции от 5 април 2017 г. относно преговорите с 
Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се 
оттегли от Европейския съюз6, от 3 октомври 2017 г. относно актуалното 
състояние на преговорите с Обединеното кралство7, от 13 декември 2017 г. 

1 OВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 1.
2 OВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 178.
3 ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1.
4 OВ L 101, 11.4.2019 г., стр. 1.
5 ОВ L 278 I, 30.10.2019 г., стр. 1.
6 OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 24.
7 OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A080I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2019:101:TOC
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относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство8, от 14 
март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното 
кралство9, както и от 18 септември 2019 г. относно актуалното състояние на 
оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз10,

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с 
разпоредбите на член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (C9-
0148/2019),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 88 от своя Правилник за 
дейността,

– като взе предвид писмата от комисията по външни работи, комисията по 
международна търговия, комисията по заетостта и социалните въпроси, 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
транспорт и туризъм, комисията по земеделие и развитие на селските райони, 
комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и комисията по петиции,

– като взе предвид препоръката на комисията по конституционни въпроси (A9-
0004/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на проекта на споразумение за оттегляне;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Европейския 
съвет, на Съвета, на Комисията, на националните парламенти и на правителството 
на Обединеното кралство.

8 OВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 32.
9 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
10 Приети текстове, P9_TA(2019)0016.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Процесът на оттегляне

Референдумът от 23 юни 2016 г. относно това дали Обединеното кралство следва да 
остане в ЕС, или да се оттегли от него, доведе до резултат от 51,9% в полза на 
напускането на ЕС.

На 29 март 2017 г. правителството на Обединеното кралство уведоми за намерението си 
да се оттегли от Европейския съюз в съответствие с процедурата, предвидена в член 50 
от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

На 5 април 2017 г. Европейският парламент прие своята резолюция относно 
преговорите с Обединеното кралство вследствие на нотификацията, че Обединеното 
кралство възнамерява да се оттегли от Европейския съюз11, в която определи позицията 
си по насоките на Европейския съвет съгласно член 50, параграф 2 от ДЕС. Тази 
резолюция е също така основа за оценка от страна на Парламента на процеса на 
преговори и на всяко споразумение, постигнато между ЕС и Обединеното кралство. В 
тази резолюция Парламентът определи позицията си по всички основни въпроси, 
свързани с оттеглянето на Обединеното кралство: относно общите принципи на 
преговорите, сред които необходимостта от гарантиране на организирано излизане, 
защита на интересите на гражданите на ЕС-27 и компетентността на ЕС по въпросите, 
свързани с оттеглянето; относно последователността на преговорите; относно обхвата 
на Споразумението за оттегляне; относно преходните разпоредби и относно бъдещите 
отношения между ЕС и Обединеното кралство.

В съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС, на 29 април 2017 г. Европейският съвет 
издаде Насоки за преговорите12, като определи поетапен подход за провеждането им: 
първият етап е насочен към осигуряване на яснота и правна сигурност и към уреждане 
на отделянето на Обединеното кралство от ЕС. Европейският съвет заяви намерението 
си да следи отблизо развитието и да определи кога е постигнат достатъчен напредък за 
преминаване към следващия етап на преговорите, свързан с предварителните и 
подготвителните обсъждания на рамката за бъдещите отношения.

Преговорите между ЕС и Обединеното кралство започнаха на 19 юни 2017 г., като ЕС 
бе представляван от Мишел Барние, главен преговарящ на ЕС, а Обединеното кралство 
бе представлявано от Дейвид Дейвис, държавен секретар по въпросите на излизането от 
Европейския съюз.

На 8 декември 2017 г. преговарящите от ЕС и правителството на Обединеното кралство 
публикуваха съвместен доклад за напредъка по време на първия етап на преговорите, в 

11 OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 24.
12 Насоки на Европейския съвет в резултат на нотификацията от страна на Обединеното кралство по 
силата на член 50 от ДЕС (EUCO XT 20004/17)
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който преговарящите съвместно заявиха, че е постигнато принципно съгласие в трите 
области, разглеждани на първия етап от преговорите: защита на правата на гражданите 
на ЕС в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в ЕС, рамката 
за справяне с уникалните обстоятелства в Северна Ирландия и финансовото 
споразумение.

На 15 декември 2017 г. Европейският съвет реши, че е постигнат достатъчен напредък 
за преминаване към втория етап, свързан с преходните договорености и цялостното 
разбиране на рамката за бъдещите отношения, и издаде допълнителни насоки. 
Европейският съвет подчерта, че преговорите през втория етап могат да се осъществят 
само ако ангажиментите, поети по време на първия етап, са изцяло изпълнени и 
преведени точно в правна форма.

На 23 март 2018 г. Европейският съвет определи допълнителни насоки относно 
започването на преговори във връзка с цялостното разбиране на рамката за бъдещите 
отношения, които да бъдат изготвени в съпътстваща политическа декларация, посочена 
в Споразумението за оттегляне (СО).

След шест кръга преговори и други срещи на равнище преговарящи и на техническо 
равнище на 14 ноември 2018 г. беше постигнато съгласие на равнище преговарящи по 
проект на споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Проектът на 
политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство, договорен на равнище преговарящи и съгласуван по принцип на 
политическо равнище, беше изпратен от председателя на Европейския съвет до 
държавите членки от ЕС-27 на 22 ноември 2018 г. И накрая, на 25 ноември 2018 г. 
лидерите на ЕС-27 одобриха СО и политическата декларация.

На тази дата Европейският съвет поиска от Комисията, Европейския парламент и 
Съвета да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че споразумението 
може да влезе в сила на 30 март 2019 г., за да се осигури възможност за организирано 
оттегляне на Обединеното кралство.

На 11 януари 2019 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2019/27413 относно подписването на 
СО, както и проект на решение относно сключването на Споразумението за оттегляне 
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия, което беше обявено на пленарно заседание 
на 30 януари 2019 г.

Договореното на равнище преговарящи СО обаче беше отхвърлено от Парламента на 
Обединеното кралство на 15 януари, 12 март и 29 март 2019 г. в три поредни 
гласувания.

Резултатът от неколкократните гласувания на Споразумението за оттегляне между ЕС и 
Обединеното кралство показа, че е налице явно мнозинство против напускането на ЕС 

13 Решение (ЕС) 2019/274 на Съвета от 11 януари 2019 г. относно подписването, от името на Европейския 
съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за оттегляне на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия (ОВ L 47 I, 19.2.2019 г., стр. 1). Текстът на Споразумението за оттегляне, приложен към Решение 
(ЕС) 2019/274, беше публикуван в ОВ C 66 I, 19.2.2019 г., стр. 1.
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без споразумение, но не се наблюдава положително мнозинство в подкрепа на нито 
един алтернативен вариант, включително всеобхватен митнически съюз на цялото 
Обединено кралство с ЕС или публично гласуване за потвърждение на СО, което 
доведе до безизходица.

Обединеното кралство отправи към ЕС три последователни искания за продължаване 
на срока, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС. Първото удължаване беше до 12 
април 2019 г. (Решение (ЕС) 2019/476 на Съвета), второто – до 31 октомври 2019 г. 
(Решение (ЕС) 2019/584 на Съвета), а последното – до 31 януари 2020 г. (Решение № 
2019/1810/ЕС на Съвета).

Междувременно преговорите между ЕС и Обединеното кралство продължиха, за да се 
преодолеят възраженията на Обединеното кралство по отношение на предпазния 
механизъм, като същевременно се спазят принципите на ЕС за водене на преговори. 
По-конкретно ЕС ясно заяви, че СО не може да бъде предоговорен и че следва да се 
предвиди правно действащо решение за избягване на „твърда“ граница между 
Ирландия и Северна Ирландия.

Преговорите станаха по-интензивни през септември и октомври 2019 г. и в крайна 
сметка на 17 октомври 2019 г. беше постигнато споразумение за преразглеждане на 
Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, включен в проекта за СО, и за 
необходимото техническо адаптиране на членове 184 и 185 от споразумението, както и 
за преразглеждане на политическата декларация. Също така на 17 октомври 2019 г. 
Европейският съвет одобри измененото Споразумение за оттегляне и преразгледания 
текст на политическата декларация.

С Решение (ЕС) 2019/1750 от 21 октомври 2019 г.14 и Решение (ЕС) 2020/48 от 21 
януари 2020 г.15 Съветът измени своя проект на решение за СО. На същата дата 
Съветът одобри преразгледано предложение за решение за сключване на СО16, което 
беше предадено на Парламента заедно с актуализирания текст на споразумението и 
обявено на пленарно заседание на 21 октомври 2019 г.

Председателският съвет на Европейския парламент проведе заседание същия ден, за да 
обсъди следващите процедурни стъпки, включително отнасянето на текста до 
компетентните парламентарни комисии.

В съответствие с Правилника за дейността на Европейския парламент компетентната 

14 Решение (ЕС) 2019/1750 на Съвета от 21 октомври 2019 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/274 
относно подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 274 I, 28.10.2019 г., стр. 1). Текстът 
на Споразумението за оттегляне, приложено към Решение (ЕС) 2019/1750, беше публикуван в ОВ C 384 I, 
12.11.2019 г., стр. 1. 
15 Решение (ЕС) 2020/48 на Съвета от 21 януари 2020 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/274 относно 
подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 16I , 21.1.2020 г., стр. 1).
16 Проект за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия, Документ XT 21105/3/18 REV 3 на Съвета.
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комисия за одобрение е комисията по конституционни въпроси (AFCO). В този 
контекст Председателският съвет реши, че процедурата на одобрение може да бъде 
приключена, след като завърши процесът на парламентарно ратифициране на СО в 
Обединеното кралство.

Председателският съвет реши, че останалите комисии, засегнати от процедурата по 
оттегляне, биха могли да предоставят становища под формата на писма по проекта за 
препоръка на комисията AFCO относно одобрението. Десет комисии са издали 
становища под формата на писма, които са приложени към настоящата препоръка за 
одобрение. В това число влизат комисията по външни работи (AFET), комисията по 
международна търговия (INTA), комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO), комисията по 
транспорт и туризъм (TRAN), комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(AGRI), комисията по правни въпроси (JURI), комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и комисията по петиции (PETI).

В съответствие с член 88 от своя Правилник за дейността Европейският парламент 
одобрява СО с обикновено мнозинство. Съгласно член 105, параграф 4 от Правилника 
за дейността Парламентът взема решение с единно гласуване за одобрение независимо 
от това дали препоръката е да се одобри или отхвърли съответният акт. Изменения не 
могат да се внасят. При гласуването на равнище комисии и пленарни заседания 
членовете на ЕП, избрани в оттеглящата се държава членка, имат пълното право да 
участват в дебата и да гласуват.

За да бъде сключено от ЕС, СО трябва да бъде прието от Съвета с квалифицирано 
мнозинство от останалите 27 държави членки, определено в съответствие с член 238, 
параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 
т.е. 20 от тези държави членки, представляващи 65% от населението на тези държави.

Ролята на Европейския парламент

Европейският парламент не участва официално в преговорите за оттеглянето на дадена 
държава членка. Парламентът обаче е не само институция с правомощия за 
политически контрол, както е предвидено в член 14 от ДЕС, но също така е част от 
процедурата за вземане на решение съгласно член 50 от ДЕС, тъй като неговото 
одобрение е предварително условие за сключването на СО.

Поради това от самото начало на процеса на оттегляне на Обединеното кралство 
Парламентът играе силна и активна роля в преговорите, като се има предвид 
правомощието му да даде одобрение за СО, както е предвидено в член 50 от ДЕС.

Този въпрос се обсъжда в Парламента от референдума насам. Всъщност 
непосредствено след референдума на 24 юни 2016 г. се проведе извънредно заседание 
на Председателския съвет не само за да се подготви заседанието на председателя на 
Парламента с председателите на другите институции след референдума, а и за да се 
преценят следващите стъпки на Парламента в този процес.

По време на същото заседание на Председателския съвет беше взето решение да бъде 
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насрочено провеждането на извънредна месечна сесия на 28 юни 2016 г., за да се 
обсъдят резултатите от референдума в Обединеното кралство.

В началото на тази месечна сесия председателят подчерта изключителния характер на 
заседанието, свикано след референдума в Обединеното кралство от 23 юни 2016 г., 
чиито резултати засягат всички граждани на ЕС.

По време на същата месечна сесия и след изявленията на Съвета и Комисията 
Парламентът прие своята резолюция относно решението за напускане на ЕС в резултат 
на референдума в Обединеното кралство17 с 395 гласа „за“, 200 „против“ и 71 
„въздържал се“.

В резолюцията си Парламентът припомни, че неговото одобрение се изисква съгласно 
Договорите и че Парламентът трябва да има пълноценно участие на всички етапи от 
различните процедури както във връзка със СО, така и във връзка с бъдещите 
взаимоотношения.

От практическа гледна точка участието на Парламента в процеса на оттегляне доведе 
до установяването от много ранен етап на възможно най-тесни връзки с другите 
институции и поддържането на редовни информационни потоци относно напредъка, 
постигнат по време на циклите на подготовка и на договаряне.

Координацията на работата на Парламента беше централизирана на равнището на 
Председателския съвет с оглед на сложните хоризонтални правни и политически 
въпроси. Председателският съвет реши да въведе поетапен подход към процеса, като 
определи, че първият етап ще продължи до определянето на насоките на Европейския 
съвет и през него работата ще се запази на равнището на Конференцията, с г-н Ги 
Верхофстад (Renew Europe18, Белгия) като координатор на преговорите по оттеглянето 
на Обединеното кралство след назначаването му на заседанието на Конференцията от 8 
септември 2016 г. По време на втория етап на преговорите Ги Верхофстад ще 
координира работата с председателя на комисията по конституционни въпроси (AFCO), 
а третият етап, ръководен от комисията AFCO и други комисии, ще съответства на 
процедурата за одобрение.

В този контекст и със същата цел, а именно осигуряване на структурирано участие на 
Парламента в процеса на оттегляне, беше създадена ръководната група по въпросите на 
излизането на Обединеното кралство от ЕС. Тази ръководна група беше официално 
създадена от Председателския съвет по време на заседанието му от 6 април 2017 г., 
когато се реши тя да бъде съставена от Ги Верхофстад, като координатор на 
ръководната група, Елмар Брок (PPE, Германия), Роберто Гуалтиери (S&D), Габриеле 
Цимер (GUE/NGL, Германия), Филип Ламбертс (Verts/ALE, Белгия) и Данута Хюбнер 
като председател на комисията по конституционни въпроси (AFCO) (PPE, Полша), за 
да координира и подготви разискванията, съображенията и резолюциите на Парламента 
относно оттеглянето на Обединеното кралство под егидата на Председателския съвет. 

17 OВ C 91, 9.3.2018 г., стр. 40.
18 В предишния мандат група на Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE), а понастоящем 
група Renew Europe.
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След изборите за Европейски парламент през 2019 г. съставът на ръководната група по 
въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС се промени за PPE, която вече 
се представлява от Данута Хюбнер, за S&D, понастоящем представлявана от Педро 
Силва Перейрa (Португалия), за GUE/NGL, вече представлявана от Мартин Ширдеван 
(Германия), и за AFCO, представлявана понастоящем от председателя Антонио Таяни 
(PPE, Италия).

Парламентът също така беше ангажиран през цялото време с методите и структурите, 
имащи връзка с преговорите, чрез информационни канали или чрез активно участие. В 
съответствие с изявлението, направено след неформалната среща на държавните и 
правителствените ръководители на 27-те държави членки от 15 декември 2016 г., 
„представители на Парламента“ бяха поканени на подготвителните заседания на 
Европейския съвет. Това показва ефективното участие на Парламента, включително на 
т. нар. „заседания на шерпите“ и на заседанията на Съвета по общи въпроси.

По време на над 100 заседания, повечето от които в присъствието на главния 
преговарящ на ЕС Мишел Барние, ръководната група по въпросите на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС допринесe за това Парламентът да участва постоянно във 
и начело на процедурата чрез своевременни резолюции и изявления, съдържащи 
мотивирани становища относно преговорите и основните събития след нотификацията 
на Обединеното кралство за намерението му да се оттегли от ЕС.

Като се отчита колко е важно всички комисии да осигурят постоянен неформален 
диалог, технически експертен опит и сътрудничество в рамките на процедурата по 
оттегляне, бяха организирани няколко срещи на ръководната група по въпросите на 
излизането на Обединеното кралство от ЕС и технически семинари в присъствието на 
комисиите, които отговарят пряко за секторните политики, имащи отношение към 
споразумението за оттегляне. Този диалог се провеждаше и чрез Съвета на 
председателите на комисии, който обсъди процедурата по оттегляне на редица свои 
заседания.

В качеството си на координатор на ръководната група по въпросите на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС Ги Верхофстад взе участие в срещи с редица 
заинтересовани страни (институции, представители на гражданското общество, 
граждани, представители на бизнеса, национални парламенти и др.), а също така 
получи и отговори на над 4500 електронни и пощенски писма относно излизането на 
Обединеното кралство от ЕС през последните две години.

Ролята на комисията AFCO

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент AFCO е компетентната 
комисия, която трябва да подготви одобрението на Парламента по член 50 от ДЕС. В 
действителност член 88 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
относно оттеглянето от Съюза предвижда, че „[а]ко държава членка реши да се оттегли 
от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз, въпросът се отнася до 
компетентната комисия“. В съответствие с раздел XVIII от приложение VI към 
Правилника за дейността относно правомощията и отговорностите на постоянните 
комисии комисията AFCO е компетентната комисия за институционалните последици 
от оттеглянето, поради което отговаря за процедурата на одобрение след 
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приключването на преговорите.

Комисията AFCO има хоризонтална роля, без да се засягат специфичните правомощия 
на други комисии по секторни въпроси, свързани с областите на политиката, за които 
те отговарят. Комисията AFCO отговаря за издаването на препоръка за одобряване или 
отхвърляне на СО според договореното от ЕС и оттеглящата се държава членка.

В хода на своята продължителна и всеобхватна подготвителна работа комисията AFCO 
събра доказателства, съвети и експертен опит от различни сектори и заинтересовани 
страни, публични и частни, както от континента, така и от Обединеното кралство. 
Комисията AFCO, както и други парламентарни комисии, организираха дебати и 
изслушвания относно последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС в 
области на политиката от съответната им компетентност в съответствие с насоките, 
предоставени от Председателския съвет.

От 3 септември 2015 г. насам комисията AFCO организира над 20 конкретни прояви, 
включително изслушвания, семинари и презентации на проучвания или 
информационни документи, по въпроси, вариращи от предоговарянето на 
конституционните отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз и 
споразумението, постигнато от Европейския съвет на 18 и 19 февруари 2016 г.19, до 
бъдещите конституционни отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз, 
правата на гражданите и последиците от излизането на Обединеното кралство от ЕС за 
границата Ирландия/Северна Ирландия. Също така комисията AFCO взе участие или 
беше пряко свързана с изслушванията на други комисии по въпроси, свързани с 
оттеглянето или бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Освен тези специални събития, на практика на всяко заседание на комисията след 
уведомлението за намерението за оттегляне бяха обсъждани въпроси, свързани с 
оттеглянето, и по-специално актуалното състояние на процеса.

Председателят на комисията AFCO, който е и член на ръководната група по въпросите 
на излизането на Обединеното кралство от ЕС, взе участие в над 500 двустранни срещи 
със заинтересовани страни от публичния и частния сектор по въпроси, свързани с 
оттеглянето и неговото въздействие върху ЕС и Обединеното кралство.

Своевременното и изчерпателно участие на Европейския парламент и неговите органи 
беше от решаващо значение, тъй като СО може да бъде сключено само с неговото 
съгласие в съответствие с член 50 от ДЕС.

Член 50 от ДЕС

В член 50 от ДЕС се предвижда процедура за законно напускане на ЕС от държава – 
членка на ЕС, чрез договаряне и сключване на споразумение с ЕС за определяне на 
реда и условията за нейното оттегляне, като се взема предвид рамката на бъдещите ѝ 
отношения с ЕС.

19 „Новата договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз“, ОВ С 69 I, 
23.2.2016 г., стр. 1.
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Парламентът нееднократно е изтъквал, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС 
е безпрецедентно и достойно за съжаление, както и че е за предпочитане да се запази 
членството му във вътрешния пазар и в митническия съюз, особено ако Обединеното 
кралство желае да запази възможността за безпроблемна търговия и други ползи, които 
са тясно свързани с членството в ЕС.

От самото начало Парламентът отбеляза също, че целта на СО е да осигури 
организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, като разгледа три основни 
въпроса, свързани с разделянето: правата на гражданите на ЕС, пребиваващи в 
Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС-
27, границата между Ирландия и Северна Ирландия и уреждането на финансовите 
задължения на Обединеното кралство към ЕС.

Що се отнася до рамката на бъдещите отношения, както е предвидено в член 50, 
параграф 2 от ДЕС, Парламентът поясни, че всяко споразумение по този въпрос ще се 
разглежда като неразделна част от цялостното споразумение за оттегляне и поради това 
неговото съдържание също ще бъде оценено от Парламента в рамките на процедурата 
на одобрение, въпреки че предмет на одобрение от правна гледна точка е единствено 
СО.

Организирано оттегляне

За Парламента организираното напускане беше от съществено значение за защитата на 
интересите на Европейския съюз и неговите граждани. Това означава, че както е 
предвидено в член 50 от ДЕС, преговорите се отнасят до договореностите за 
оттеглянето на Обединеното кралство, като се взема предвид рамката за бъдещите 
отношения на Обединеното кралство с ЕС и се цели осигуряване на правна стабилност 
и свеждане на сътресенията до минимум.

Чрез резолюциите си Парламентът постепенно установи своето тълкуване на 
разпоредбите на член 50 от ДЕС, включително редица основни изисквания за 
преговорите, както по отношение на техния обхват, така и по отношение на тяхното 
постепенно въвеждане.

За Парламента, както е посочено в неговата резолюция от 5 април 2017 г. относно 
преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че 
възнамерява да се оттегли от Европейския съюз, приоритетните въпроси, които трябва 
да бъдат разгледани, са следните:

 правният статус на гражданите от ЕС-27, които живеят или са живели в 
Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят 
или са живели в други държави членки, включително справедливото им 
третиране и гаранцията, че статусът им е предмет на принципите на 
реципрочност, равнопоставеност, симетрия и недискриминация;

 уреждането на финансовите задължения между Обединеното кралство и 
Европейския съюз въз основа на годишните отчети на Европейския съюз, 
одитирани от Европейската сметна палата, включително всички негови правни 
отговорности, произтичащи от неизпълнени поети задължения, и включването 
на разпоредба относно задбалансови позиции, условни пасиви и други 
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финансови разходи, възникващи пряко в резултат на оттеглянето на 
Обединеното кралство; 

 признаването на уникалната позиция и специалните обстоятелства на остров 
Ирландия, за да се смекчат последиците от оттеглянето по отношение на 
границата между Ирландия и Северна Ирландия, да се осигури приемственост и 
стабилност на мирния процес и да се избегне „втвърдяването“ на границата.

Други въпроси от значение за Парламента включваха изясняване на статута на 
международните ангажименти на Обединеното кралство, поети като държава членка, 
гаранциите за правна сигурност за правните субекти, включително дружествата, и 
ролята на Съда на Европейския съюз.

В своята резолюция от 3 октомври 2017 г.20 относно актуалното състояние на 
преговорите с Обединеното кралство21 Парламентът поясни, че е нужно постигането на 
значителен напредък по отношение на правата на гражданите, на въпроса с Ирландия и 
Северна Ирландия, както и с уреждането на финансовите задължения на Обединеното 
кралство, преди да започне втората фаза на преговорите за ново и тясно партньорство 
между ЕС и Обединеното кралство. Освен това Парламентът отбеляза, че сключването 
на споразумение за бъдещи отношения би било възможно единствено след като 
Обединеното кралство се оттегли от ЕС.

Този подход беше приветстван от Европейския съвет в заключенията му от 15 декември 
2017 г. Европейският съвет подчерта, че преговорите могат да напреднат към втория си 
етап само ако ангажиментите, поети по време на първия етап, са изцяло изпълнени и 
коректно приведени в правна форма.

Както отбеляза Комисията в своето съобщение до Европейския съвет (член 50) от 8 
декември 2017 г. относно напредъка на преговорите с Обединеното кралство по член 50 
от Договора за Европейския съюз22, първият етап от преговорите даде приоритет на 
„три въпроса, които бяха определени като особено важни за гарантирането на 
организираното оттегляне“:

а) правата на гражданите;
б) диалога относно Ирландия/Северна Ирландия; както и 
в) финансовото споразумение;“

В проекта на СО се разглеждат всички тези въпроси, като той включва част относно 
правата на гражданите (част втора), част относно финансовите разпоредби (част пета) и 
Протокол за Ирландия/Северна Ирландия и приложенията към него. Що се отнася до 
ролята на Съда на ЕС, в СО се предвижда неговата компетентност на различни 
равнища, както ще бъде разгледано по-нататък в раздела относно управлението.

По отношение на статута на международните ангажименти на Обединеното кралство, 
поети в качеството му на държава членка, в СО се пояснява, че Обединеното кралство 
ще продължи да бъде обвързано от международните споразумения на ЕС по време на 
преходния период. Обединеното кралство ще може обаче да договаря, подписва и 

20 OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.
21 OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.
22 COM(2017)0784.
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ратифицира международни споразумения, сключени от негово име, в областите на 
изключителна компетентност на ЕС, при условие че тези споразумения не влизат в сила 
или не се прилагат по време на преходния период, освен ако това бъде разрешено от 
ЕС.

По същия начин гаранциите за правна сигурност за правните субекти, включително 
дружествата, са надлежно предвидени в трета част от СО, съдържаща разпоредбите за 
разделяне, които дават възможност за безпроблемно приключване на всички текущи 
процедури и дейности, свързани с достъпа до пазара на стоки, митници, ДДС и акцизни 
въпроси, интелектуална собственост, полицейско и съдебно сътрудничество както по 
наказателноправни, така и по граждански/търговски дела, защитата на данните, 
получени преди края на преходния период, процедурите за възлагане на обществени 
поръчки, въпросите, свързани с Евратом, и съдебните/административните процеси, 
привилегиите и имунитетите на ЕС.

Ето защо в СО се предвижда организирано оттегляне, което е и целта на ЕС и на 
Обединеното кралство през последните три години.

Освен това сключването и ратифицирането на СО изключват сценария без постигнато 
споразумение. Това е от първостепенно значение, тъй като последиците от едно 
оттегляне без споразумение биха били много сериозни както за ЕС, така и за 
Обединеното кралство.

Права на гражданите

Член 50 от ДЕС не предвижда гаранция за статуса на гражданите на ЕС. При все това 
тези права могат да бъдат защитени в СО, сключено съгласно член 50 от ДЕС. В своята 
резолюция от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство23 Парламентът счете, че ЕС и Обединеното кралство имат 
първостепенно задължение да гарантират всеобхватен и реципрочен подход за защита 
на правата на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на гражданите на 
Обединеното кралство, живеещи в ЕС-27.

Основният приоритет на Парламента за защита на гражданите на ЕС беше изяснен от 
самото начало в неговата резолюция от 28 юни 2016 г. относно решението за напускане 
на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство24, и беше повторен във 
всички негови резолюции относно излизането на Обединеното кралство от ЕС оттогава 
насам. В качеството си на институция, представляваща всички граждани на ЕС, 
Парламентът пое ангажимент да действа по време на целия процес на оттегляне в 
защита на техните интереси и изиска преговорите да се водят с цел осигуряване на 
правна стабилност и свеждане до минимум на сътресенията, както и предоставяне на 
ясна визия за бъдещето на гражданите и правните субекти. 

Основният акцент на Парламента беше защитата на гражданите както по отношение на 
зачитането на тяхното желание, демократично изразено в референдума в Обединеното 
кралство, така и – и това е най-важното – по отношение на смекчаването на 

23 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
24 OВ C 91, 9.3.2018 г., стр. 40.
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несигурността, произтичаща от оттеглянето, и запазване, доколкото е възможно, на 
правата им, произтичащи от техния статус преди оттеглянето. Това е още по-важно, тъй 
като в Обединеното кралство има над 3 милиона граждани на ЕС, а в ЕС – над един 
милион граждани на Обединеното кралство.

Защитата на правата на гражданите, засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство 
от ЕС, също е приоритет за институциите, които са ангажирани в по-голяма степен с 
процеса на оттегляне.

Европейският съвет следва линия, много сходна със следваната от Парламента линия, 
като определи сред основните приоритети на преговорите защитата на гражданите, 
които са изградили живота си въз основа на правата, свързани с членството на 
Обединеното кралство в ЕС.

На свой ред Съветът уточни в мандата за водене на преговорите, че „гарантирането на 
статуса и правата на гражданите на ЕС-27 и техните семейства в Обединеното кралство 
и на гражданите на Обединеното кралство и техните семейства в държавите членки от 
ЕС-27 е първият приоритет на преговорите поради броя на пряко засегнатите лица и 
тежестта на последиците от оттеглянето за тях. Споразумението следва да осигури 
необходимите ефективни, приложими, недискриминационни и всеобхватни гаранции за 
тези права на гражданите, включително правото на придобиване на постоянно 
пребиваване след непрекъснат период на законно пребиваване от пет години и 
свързаните с това права“.

В своя съвместен доклад от 8 декември 2017 г. относно напредъка по време на етап 1 от 
преговорите по член 50 от ДЕС за организираното оттегляне на Обединеното кралство 
от Европейския съюз преговарящите представиха подробен преглед на общото 
разбиране, постигнато по отношение на правата на гражданите.

На 26 юни 2017 г. Обединеното кралство публикува документ, озаглавен „Излизане на 
Обединеното кралство от Европейския съюз – Гарантиране на позицията на гражданите 
на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, 
живеещи в ЕС“, в който правителството посочи, че първият му приоритет е да се 
постигне споразумение относно положението след излизането на Обединеното 
кралство на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на гражданите на 
Обединеното кралство, живеещи в други държави от ЕС, като изрази намерение да 
постави на първо място тези граждани.

Ето защо въпросът за правата на гражданите беше обект на голямо внимание от двете 
страни още от най-ранните етапи на преговорите. В действителност главата относно 
правата на гражданите беше договорена на много ранен етап, тъй като първоначалната 
версия на проекта на СО, публикувана на 19 март 2018 г., съдържа изцяло договорена 
част втора относно правата на гражданите, включително относно прякото действие на 
нейните разпоредби, както и относно компетентността на Съда на ЕС по отношение на 
съответните разпоредби относно правата на гражданите.

В своите резолюции Парламентът е установил редица минимални изисквания по 
отношение на съдържанието на СО в главата за правата на гражданите, включително 
следното:
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а) Допустимите граждани на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство, и децата, 
родени след оттеглянето на Обединеното кралство, следва да бъдат обхванати от СО 
като членове на семейството, а не като независими притежатели на права. Освен това 
бъдещите членове на семейството следва да продължат да се ползват от правото на 
пребиваване по силата на разпоредбите за настоящите членове на семейството.

Определението за персонален обхват, предвидено в член 10, параграф 1, буква д) и 
буква е) от СО, включва членове на семейството на собствено основание, включително 
тези, които са родени или законно осиновени след края на преходния период от 
носители на основни права при условията, определени в този член. Положението на 
членовете на семейството е допълнително подсилено от член 17, параграф 2 от СО, 
който предвижда непрекъснатост на правата на членовете на семейството на издръжка 
след изтичане на времето на издръжка. 

б) Административната процедура следва да бъде лесна, с декларативен характер и 
безплатна, като на семействата се дава възможност да започнат процедурата 
посредством една декларация, а тежестта на доказване следва да се носи от органите на 
Обединеното кралство.

Споразумението позволява на приемащата държава да избере между декларативна или 
конститутивна система. Към момента Обединеното кралство и около половината от 
държавите членки са избрали конститутивна система.

В член 18 от СО се определя приложимата административна процедура, като се 
посочва, че тя има за цел да провери дали заявителят има право на правата на 
пребиваване, предоставяни от СО. В него се определят изисквания за процедурата за 
подаване на заявление, като стремежът е да гарантира, че процедурата е възможно най-
опростена и лесна за прилагане.

Например заявленията, подадени едновременно от семейства, ще бъдат разглеждани 
заедно. 

Освен това съгласно член 18, параграф 1, букви ж) и з) от СО документите, доказващи 
статуса на лицата, които са обхванати от СО, се издават безплатно. 

в) Всички обезщетения, определени в законодателството на ЕС, следва да бъдат 
прехвърляеми.

Съгласно член 31 от СО Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност25 ще 
продължи да бъде приложим за лицата, обхванати от СО. 

Обхванатите лица ще запазят правото си на обезщетения за социална сигурност и ако 
имат право на обезщетение в една държава, те по принцип ще имат право да го получат, 
ако се преместят в друга държава.

25ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.
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г) Решенията на Съда на ЕС, свързани с тълкуването на разпоредбите за правата на 
гражданите, следва да бъдат обвързващи.

Граждани на ЕС в съдилищата на Обединеното кралство, както и граждани на 
Обединеното кралство в съдилищата на държавите – членки на ЕС, могат да се 
позовават пряко на СО относно правата на гражданите. 

Освен това, в съответствие с член 4, параграф 4 от СО, съдилищата на Обединеното 
кралство трябва да тълкуват последователно съдебната практика на Съда на ЕС до края 
на преходния период и да отчитат надлежно съдебната практика, постановена след тази 
дата (член 4, параграф 5 от СО). Съдилищата на Обединеното кралство могат също така 
да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС относно тълкуването на частта на 
СО по отношение на гражданите за период от осем години след края на преходния 
период. Правните последици в Обединеното кралство от тези преюдициални 
заключения ще бъдат същите като правните последици от преюдициалните 
заключения, постановени в съответствие с член 267 от ДФЕС (член 158, параграф 2 от 
СО).

д) Предвиждане на ролята на бъдещия независим национален орган, създаден с цел да 
се предприемат действия във връзка с жалби на граждани.

В съответствие с член 159 от СО изпълнението и прилагането на частта на СО по 
отношение на гражданите в ЕС ще бъдат наблюдавани от Комисията, а в Обединеното 
кралство – от орган с правомощия, равностойни на тези на Комисията. Този орган 
следва да бъде наистина независим орган. При всички случаи съгласно член 159, 
параграф 2 от СО Комисията и независимият орган по мониторинг са длъжни да 
информират Специализирания комитет по правата на гражданите (член 165, параграф 1 
от СО) относно изпълнението на частта от споразумението по отношение на правата на 
гражданите в ЕС, респективно в Обединеното кралство.

При все това учредяването, съставът и функциите на независимия орган не са 
определени в СО, тъй като са установени в Закона за Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство от Европейския съюз. В своята резолюция от 15 януари 2020 г. 
относно прилагането и мониторинга на разпоредбите относно правата на гражданите в 
Споразумението за оттегляне26 Парламентът изрази загриженост във връзка с 
предложените в този законопроект разпоредби относно органа, по-специално по 
отношение на неговата действителна независимост.

СО представлява компромис между ЕС и Обединеното кралство, включително относно 
правата на гражданите. Неговите разпоредби относно правата на гражданите не могат 
да имат за цел предоставянето на пълния статут, предоставян на гражданите на ЕС 
съгласно ДЕС и ДФЕС, който се основава на членството в ЕС. Основната цел на 
споразумението е да обезпечи и гарантира по-голямата част от тези права, и по-
специално правата, които позволяват на повечето от засегнатите граждани да запазят 
житейския избор, направен въз основа на свободното движение във времето до края на 

26 Приети текстове, P9_TA(2020)0006, резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. 
относно прилагането и мониторинга на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението 
за оттегляне (2020/2505(RSP))
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преходния период.

На 12 ноември 2019 г. ръководната група по въпросите на излизането на Обединеното 
кралство от ЕС направи изявление относно прилагането в Обединеното кралство и в 
ЕС-27 на разпоредбите на СО за правата на гражданите, като се има предвид, че 
съществуват някои будещи загриженост области по отношение на схемата на 
Обединеното кралство за уседналост за ЕС. Тези опасения бяха потвърдени от 
Парламента в посочената по-горе негова резолюция от 15 януари 2020 г. относно 
изпълнението на втора част от СО, и по-специално относно следните въпроси: 

 големия дял на кандидатите за схемата за уседналост за ЕС, които са получили 
само временен статут на уседналост;

 независимостта на независимия орган по мониторинг, посочен в член 159 от СО;
 възможните последици за гражданите на ЕС, които не са подали заявление за 

схемата за уседналост за ЕС в рамките на срока до 30 юни 2021 г.; 
 липсата на физически документ, издаден в края на процедурата за подаване на 

заявление, което увеличава рисковете от несигурност по отношение на 
доказването на статута, и от дискриминация срещу гражданите на ЕС-27;

 въведените мерки за справяне с положението на уязвимите граждани в контекста 
на процедурата за подаване на заявления;

 приложимостта на схемата за уседналост за ЕС по отношение на граждани на 
ЕС-27 в Северна Ирландия, които не са поискали британско гражданство по 
силата на Споразумението от Разпети петък. 

 
Европейският парламент ще продължи да наблюдава отблизо прилагането на СО в 
неговата цялост, и по-специално главата за правата на гражданите.

Ирландия и Северна Ирландия

Гарантиране на Споразумението от Разпети петък

Европейският съюз и неговите институции, по-специално Парламентът, изразиха 
особена загриженост във връзка с последиците от оттеглянето на Обединеното 
кралство за Северна Ирландия и във връзка с бъдещите му отношения с Ирландия. 
Действително излизането от ЕС на един от гарантите на Споразумението от Разпети 
петък би могло да причини икономически и правни различия, които да доведат до 
трудности при прилагането на това споразумение като ключова рамка за мир, 
сътрудничество и разбирателство на остров Ирландия.

Излизането на Обединеното кралство от ЕС би могло да има неблагоприятни 
последици, основно по отношение на три аспекта: стабилността на мирния процес, 
естеството на граничното и трансграничното сътрудничество и равенството и правата27.

Парламентът ясно заяви, че е от решаващо значение да се гарантира мирът и да се 

27„Оттеглянето на Обединеното кралство („Брексит”) и Споразумението от Разпети петък”, Европейски 
парламент, Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси, Генерална дирекция за 
вътрешни политики на ЕС, ноември 2017 г. Достъпно на адрес: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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запази Споразумението от Разпети петък във всичките му части, както и да се направи 
всичко възможно, за да се избегне създаването на „твърда“ граница. По този начин в 
своите резолюции и в изявленията си чрез ръководната група по въпросите на 
излизането на Обединеното кралство от ЕС той многократно е заявявал, че СО следва 
да включва работещ, правно функциониращ и винаги валиден предпазен механизъм за 
границата между Ирландия и Северна Ирландия, който да бъде съобразен с уникалните 
обстоятелства, пред които е изправен остров Ирландия.

Парламентът също така подчерта значението на ангажимента на Обединеното кралство 
да гарантира, че няма да има намаляване на правата, гаранциите и равните 
възможности, посочени в Споразумението от Разпети петък, като същевременно 
настоява относно транспонирането на всички елементи от общата зона за пътуване и 
относно правата на свободно движение на гражданите на ЕС, залегнали в правото на 
ЕС и Споразумението от Разпети петък28.

От своя страна, в своите насоки от 29 април 2017 г. Европейският съвет призова за 
„гъвкави и оригинални решения“, насочени към „уникалните обстоятелства на остров 
Ирландия, включително с цел да се избегне необходимостта от „твърда“ граница, като 
се зачита целостта на правния ред на Съюза“.

Споразумението от Разпети петък влезе в сила през 1998 г. и създаде „условията, 
довели до края на почти три десетилетия на конфликт в Северна Ирландия“; „то 
проправи пътя за продължителен период на относителен мир, през който беше избрано 
Събрание на Северна Ирландия, беше установен изпълнителен орган във връзка със 
споделянето на властта, значително бяха подобрени политическите отношения между 
Северна Ирландия и Ирландия, имаше насърчаване на правата на човека и равенството, 
драматично нарастване на трансграничното сътрудничество и важни примери за 
засилена икономическа интеграция и взаимозависимост на остров Ирландия“29.

Въпреки че и двете страни в преговорите по оттеглянето постоянно подчертават своя 
ангажимент за поддържане на Споразумението от Разпети петък във всичките му части, 
въпросът за Ирландия/Северна Ирландия се оказа най-чувствителен от политическа 
гледна точка и наистина най-сложният от трите основни приоритета за организирано 
оттегляне.

Първоначалният предпазен механизъм

В своя съвместен доклад от 8 декември 2017 г. относно напредъка по време на етап 1 от 
преговорите ЕС и Обединеното кралство потвърдиха, че постиженията, ползите и 
ангажиментите на мирния процес ще продължат да бъдат от първостепенно значение за 
мира, стабилността и помирението, и постигнаха съгласие, че Споразумението от 
Разпети петък трябва да бъде защитено във всичките му части. Това бяха съвместни 
ангажименти, за които и двете страни дадоха съгласието си.

28Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения 
между ЕС и Обединеното кралство, ОВ С 162, 10.5.2019, стр. 40.
29„Оттеглянето на Обединеното кралство („Брексит”) и Споразумението от Разпети петък”, Европейски 
парламент, Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси, Генерална дирекция за 
вътрешни политики на ЕС, ноември 2017 г. Достъпно на адрес: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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При все това разработването на решение за разглежданите проблеми се оказа 
изключително сложно поради силно политизирания контекст, както и поради 
практически трудности. Голяма трудност представляваше намирането на работещи 
методи30, които не биха довели до „по-твърда“ граница, като същевременно се спазват 
определените от Обединеното кралство ограничителни линии – а именно, че то вече 
няма да бъде част от единния пазар и митническия съюз – от една страна, и 
ръководните принципи на ЕС в преговорите – от друга страна. Целта им по същество, 
така, както са определени в насоките на Европейския съвет от 29 април 2017 г., е „да се 
избегне необходимостта от „твърда“ граница, като се зачита целостта на правния ред на 
Съюза“.

В горепосочения съвместен доклад от 8 декември 2017 г. двете страни се договориха, 
че ако намерението на Обединеното кралство да постигне целите си за 
Ирландия/Северна Ирландия чрез цялостните бъдещи отношения между ЕС и 
Обединеното кралство не може да бъде изпълнено, Обединеното кралство ще предложи 
като втори вариант конкретни решения за справяне с уникалните обстоятелства на 
остров Ирландия.

При липсата на такова договорено решение третата възможност би била Обединеното 
кралство да продължи да поддържа пълно спазване на правилата на вътрешния пазар и 
митническия съюз, които подкрепят сътрудничеството между северната и южната част, 
икономиката на целия остров и защитата на Споразумението от Разпети петък. При 
всички обстоятелства Обединеното кралство би продължило да осигурява един и същ 
безпрепятствен достъп за предприятията от Северна Ирландия до целия вътрешен пазар 
на Обединеното кралство.

Проектът на СО, публикуван на 19 март 2018 г., беше изготвен въз основа на третия 
вариант на съвместния доклад – т.нар. предпазен механизъм, който имаше за цел да 
защити сътрудничеството между северната и южната част и да избегне необходимостта 
от „твърда“ граница. Текстът предвиждаше защита на общата зона за пътуване, за 
чието запазване има споразумение между ЕС и Обединеното кралство.

За да се избегнат гранични проверки, предложеното решение включваше пълно 
привеждане в съответствие с правото на ЕС относно стоките, ветеринарните и 
фитосанитарните правила, и прилагането на Митническия кодекс на ЕС по отношение 
на Северна Ирландия.

Въпреки това ангажиментът беше да бъдат обсъдени и трите варианта, посочени в 
точка 49 от съвместния доклад. При все това не беше постигнато съгласие по 

30 С оглед на това в литературата по този въпрос бяха направени няколко предложения, включително за 
„Интелигентна граница 2.0“, която „предлага прилагането на ново гранично решение, което да служи и 
на двете страни на границата с максимална предвидимост, бързина и сигурност и с минимална тежест и 
разходи за търговците и пътниците“, като се използва „комбинация от международни стандарти, най-
добри практики в световен мащаб и най-съвременни технологии“ . „Интелигентна граница 2.0 – 
Избягване на „твърда“ граница на остров Ирландия за митнически контрол и свободно движение на 
хора“, Европейски парламент, Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси, 
Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, ноември 2017 г. Достъпно на адрес: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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съществена част от текста на Протокола във вида, в който беше добавен по това време. 

Предпазният механизъм, предложен от правителството на Обединеното кралство

Трудно беше да се намери „гъвкаво и оригинално“ индивидуално решение както по 
политически причини, свързани с ограничителните линии, определени от 
правителството на Обединеното кралство, така и поради правни съображения, 
произтичащи от конституционната структура на ЕС и на Обединеното кралство.

Като се има предвид намерението на правителството на Обединеното кралство „да 
напусне единния пазар, митническия съюз и юрисдикцията на Съда на ЕС“, 
предизвикателството беше значително от политическа гледна точка31. От правна гледна 
точка интегритетът на правния ред на ЕС, а за Обединеното кралство – интегритетът на 
Обединеното кралство като единна митническа територия, представляваха значителни 
ограничения за различните решения. Всъщност в съвместния доклад от 8 декември 
2017 г. страните се ангажираха да установят механизми, с които да се гарантира, че 
прилагането и надзорът на всяка конкретна договореност ще запазят целостта на 
вътрешния пазар на ЕС и на митническия съюз. Обединеното кралство също така 
припомни ангажимента си да запази целостта на вътрешния си пазар и мястото на 
Северна Ирландия в него, когато напусне единния пазар и митническия съюз на ЕС.

Работата се осъществи въз основа на картографиране на трансграничното 
сътрудничество между северната и южната част32 и на определянето на обхвата на 
разпоредбите, необходими за осигуряване на юридически работещ текст по въпроса за 
Ирландия/Северна Ирландия. В съвместното си изявление от 19 юни 2018 г. страните 
признаваха, че предпазният механизъм за Ирландия/Северна Ирландия изисква 
разпоредби относно митническото и регулаторното хармонизиране в съответствие с 
точка 49 от Съвместния доклад от декември 2017 г. 

Предпазният механизъм беше изготвен въз основа на предложения от правителството 
на Обединеното кралство, което търсеше „специални решения“ по отношение на 
„уникалните обстоятелства в Северна Ирландия“ като „неразделна част от икономиката 
на Обединеното кралство (...), напълно интегрирана с тази на Ирландия, особено в 
области като хранително-вкусовия сектор“, като същевременно призна, че е „трудно да 
си представим как Северна Ирландия би могла по някакъв начин да остане, докато 
останалата част от страната напуска“33. 

31„Интелигентна граница 2.0 – Избягване на „твърда“ граница на остров Ирландия за митническия 
контрол и свободното движение на хора“, Европейски парламент, Тематичен отдел по граждански права 
и конституционни въпроси, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, ноември 2017 г. Достъпно 
на адрес: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
32 Целта на картографирането беше „да се направи оценка на обхвата и дълбочината на това 
сътрудничество, както и на ролята на членството в ЕС за неговото функциониране и развитие. (...) 
Сътрудничеството между северната и южната част е специфично за остров Ирландия и е част от 
компетентността на правителството на Ирландия и на изпълнителния орган на Северна Ирландия.  
Сътрудничеството е предвидено във второ направление от Белфасткото споразумение/Споразумението 
от Разпети петък“. Виж: „Картографиране на сътрудничеството между Севера и Юга и изпълнителни 
органи – доклад и основни констатации, Европейска комисия, работна група за подготовката и 
провеждането на преговорите с Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС“, 21 юни 2019 г.
33 Реч на Джеймс Брокеншир, държавен секретар за Северна Ирландия, в Центъра за европейска 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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Договореният накрая текст на равнище преговарящи на 14 ноември 2018 г., в края на 
преговорите, имаше за цел да отговори на горепосочените предизвикателства, породени 
от уникалните обстоятелства на Ирландия и Северна Ирландия съответно за ЕС и 
Обединеното кралство. 

Текстът предвиди предпазен механизъм въз основа на предложението на Обединеното 
кралство за единна митническа територия между ЕС и Обединеното кралство като 
цяло. Решението би влязло в сила само ако до 1 юли 2020 г. ЕС и Обединеното 
кралство не са сключили последващо споразумение относно бъдещите отношения.

Така в проекта на СО от ноември 2018 г. намери израз споделеното намерение на 
страните да бъде договорено бъдещо споразумение, което да замени Протокола, като ги 
задължи да се стремят да сключат и ратифицират такова споразумение.

Предпазният механизъм беше включен в проекта на СО като застрахователна полица, 
която да влезе в сила само ако в края на преходния период не е постигнато бъдещо 
споразумение. 

Следователно намерението на страните, което беше ясно заявено и в достатъчна степен 
предвидено в правния текст, беше да не се наложи да бъде задействан предпазният 
механизъм – от една страна, и страните да се ангажират да работят бързо по 
споразумението за бъдещи отношения – от друга страна.

Изправен пред полемиката около предпазния механизъм след приключването на 
преговорите, Европейският съюз положи всички възможни усилия, за да изясни на 
партньорите от Обединеното кралство значението на разпоредбите на Протокола, до 
момента на навечерието на първото значимо гласуване в Камарата на общините на 
Обединеното кралство, като отхвърли възможността за ново отваряне на преговорите, 
както беше разяснено от Европейския съвет (член 50) по време на специалното му 
заседание от 13 декември 2018 г.

Действително в писмо от председателя на Европейския съвет и председателя на 
Европейската комисия до министър-председателя Тереза Мей от 14 януари 2019 г. бяха 
направени разяснения по отношение на предпазния механизъм, като бяха дадени 
уверения на Обединеното кралство, че Европейският съюз не желае предпазният 
механизъм да влезе в сила и е решен да замени предпазния механизъм с последващо 
споразумение възможно най-скоро. 

Тази версия на СО обаче беше отхвърлена от Парламента на Обединеното кралство на 
15 януари, 12 март и 29 март 2019 г. в три поредни гласувания. 

Промяна на подхода на правителството на Обединеното кралство

След като министър-председателят Тереза Мей подаде оставка и беше сформирано 
ново правителство на Обединеното кралство, новият министър-председател Борис 
Джонсън заяви в изявлението си относно приоритетите на правителството от 25 юли 

политика, 6 ноември 2017 г.
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2019 г., че Обединеното кралство не може да приеме сделката, която е договорена с 
предишния министър-председател. Новият министър-председател счете, че 
предпазният механизъм трябва да бъде премахнат, а проблемите с ирландската граница 
– да бъдат решени в контекста на бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното 
кралство. 

В своите заключения от 10 април 2019 г. Европейският съвет заяви, че не може да има 
„ново отваряне на преговорите по Споразумението за оттегляне, както и че всеки 
едностранен ангажимент, изявление или друг акт следва да съответстват на буквата и 
духа на Споразумението за оттегляне и не трябва да бъдат пречка за неговото 
прилагане“. В този контекст главният преговарящ Мишел Барние потвърди, че ЕС 
остава отворен за анализиране на правно работещи предложения от Обединеното 
кралство, които да са съвместими със СО. По този начин преговорите между ЕС и 
Обединеното кралство продължиха с цел намиране на алтернативни договорености, 
които да позволят на СО да включи практически осъществимо, правно работещо 
решение по отношение на уникалните обстоятелства на остров Ирландия. 

В началото на октомври 2019 г. правителството на Обединеното кралство представи 
нови предложения за преработен Протокол за Ирландия/Северна Ирландия, който 
включва следното: 1) единна регулаторна зона за стоки на остров Ирландия, 2) ЕС и 
Обединеното кралство да представляват две различни митнически територии и всички 
митнически проверки да бъдат извършвани на място, различно от границата между 
Ирландия и Северна Ирландия, и 3) Събранието на Северна Ирландия и 
изпълнителният орган да имат правомощия – първо, да дадат съгласието си за 
влизането в сила на единната регулаторна зона, и след това да одобряват 
продължаването ѝ на всеки четири години.

Основните цели на правителството на Обединеното кралство бяха да се гарантира, че 
цялото Обединено кралство ще бъде в единна митническа територия, да се възстанови 
контролът на неговата външнотърговска политика и да се наблегне в по-малка степен 
на продължаването на безпроблемната търговия между ЕС и Обединеното кралство 
като цяло.

Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние заяви, че предложенията на Обединеното 
кралство са породили значителни проблеми, тъй като биха изложили на сериозен риск 
единния пазар и целостта на митническия съюз на ЕС, като не осигуряват работещи и 
надеждни митнически и регулаторни проверки по границата между Ирландия и 
Северна Ирландия, които на практика ще се превърнат в две отделни юрисдикции. 

Що се отнася до демократичното съгласие, въпреки че прие да разгледа идеята за 
предоставяне на по-важна роля на институциите в Северна Ирландия в прилагането на 
Протокола, главният преговарящ на ЕС заяви, че предложението обвързва прилагането 
на Протокола с едностранно решение на институциите на Северна Ирландия.

Поради тези причини тези предложения не можеше да бъдат приети, тъй като те биха 
включвали заменяне на работещо, практическо и законно решение с напълно 
хипотетично и временно решение.

Парламентът реагира на предложенията на Обединеното кралство чрез своята 



PE645.036v03-00 26/77 RR\1197308BG.docx

BG

ръководна група по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС, като на 3 
октомври 2019 г. направи изявление, в което заяви, че предложенията на Обединеното 
кралство не представляват основа за споразумение, за което Парламентът би могъл да 
даде одобрение. Опасенията на ръководната група по въпросите на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС по същество бяха, че предложенията на Обединеното 
кралство за митниците и за регулаторните аспекти изрично предвиждат 
инфраструктура, контрол и проверки, като потенциално вредят на икономиката на 
целия остров. Що се отнася до изискването за съгласие от Събранието на Северна 
Ирландия, това би направило споразумението несигурно и обвързано с условни и 
едностранни решения, вместо да има сигурността, предвидена от предпазния 
механизъм. Въпреки това Парламентът остана отворен за всички предложения, 
доколкото те биха били надеждни, правно работещи и биха имали същото действие 
като компромисите, постигнати в СО.

Окончателен текст, по който беше постигнато съгласие

Интензивните преговори продължиха през следващите дни, докато на 17 октомври 
2019 г. Комисията обяви, че е препоръчала на Европейския съвет (член 50) да одобри 
споразумението, постигнато на равнище преговарящи относно преработен текст на СО, 
включително преразгледан Протокол за Ирландия/Северна Ирландия, и да одобри 
преразгледана политическа декларация относно рамката на бъдещите отношения 
между ЕС и Обединеното кралство.

Главният преговарящ заяви, че преговарящите „са успели да намерят решения, които 
изцяло зачитат целостта на единния пазар [и] създават ново и правно работещо 
решение за избягване на „твърда“ граница и за защита на мира и стабилността на 
остров Ирландия. Това е решение, което работи за ЕС, за Обединеното кралство и за 
хората и предприятията в Северна Ирландия“.

Най-значимата промяна е, че преразгледаният Протокол премахна решението за 
„предпазен механизъм“ и единния митнически съюз между ЕС и Обединеното 
кралство. Съгласно преразгледания Протокол Северна Ирландия е изцяло част от 
митническата територия на Обединеното кралство, като прилага митническото 
законодателство на ЕС (член 5, параграф 3 от Протокола за Ирландия/Северна 
Ирландия). Не се прилагат тарифи за стоки , които се превозват от Великобритания към 
Северна Ирландия, освен ако тези стоки са изложени на риск от внос в ЕС, като в този 
случай те ще бъдат обект на митническо облагане в ЕС и на правилна ЕС за ДДС. Това 
би гарантирало, че не се изискват митнически проверки или контрол, но ще са 
необходими административни процедури, за да се гарантира, че стоките, които влизат в 
ЕС, отговарят на съответното законодателство.

Премахването на единната митническа територия между ЕС и Обединеното кралство 
доведе до премахването на правилата за равнопоставени условия на конкуренция. 
Въпреки това Северна Ирландия ще продължи да спазва определен набор от правила, 
свързани с единния пазар, включително законодателството относно стоките, 
санитарните правила за ветеринарните проверки, правилата за селскостопанското 
производство/маркетинг, ДДС и акцизите върху стоките, и правилата за държавна 
помощ, за да се избегне създаването на „твърда“ граница. Правилата на ЕС за 
държавните помощи ще се прилагат и за Обединеното кралство по отношение на 
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мерките, които засягат търговията между Северна Ирландия и ЕС.

Необходимите проверки и контрол на стоките ще бъдат „осъществявани на границите 
на Северна Ирландия с останалия свят или върху стоки, които се пренасят от изток на 
запад между Великобритания и Северна Ирландия [...] Тези процеси ще бъдат до 
голяма степен електронни по своя характер и проверките на стоките ще бъдат по 
принцип свързани с регулаторното привеждане в съответствие, а не толкова със 
спазването на митнически правила“34.

Обединеното кралство ще отговаря за прилагането на разпоредбите на правото на ЕС, 
приложими по силата на Протокола, но представителите на ЕС ще имат право да 
упражняват надзор върху дейностите на Обединеното кралство в този контекст. Съдът 
на ЕС ще запази компетентността си по отношение на прилагането на разпоредбите на 
Протокола, свързани с митническото и регулаторното привеждане в съответствие35. 

Решенията, установени в новия Протокол, имат за цел да се избегнат проверки по 
границата между Ирландия и Северна Ирландия, гарантирайки, че няма да има 
„твърда“ граница между тях, като същевременно се защитава целостта на единния 
пазар и митническия съюз на ЕС. Той предвижда постоянен статут, а не 
„застрахователна полица“, при условие че бъде сключено споразумение за бъдещите 
отношения. 

Основна новост в преразгледания Протокол е, че приемането му зависи от 
„одобрението“ на членовете на Събранието на Северна Ирландия, което ще реши дали 
прилагането на относимото право на ЕС ще продължи и в Северна Ирландия. 
Условията за това одобрение обаче се различават значително от първоначално 
предложените от Обединеното кралство, като текстът гарантира предвидимост и 
стабилност за период от най-малко няколко години.

Протоколът ще влезе в сила от края на преходния период в съответствие с член 185, 
параграф 5 от СО. Въпреки това съгласно член 18 от Протокола във връзка с 
едностранната декларация на Обединеното кралство относно действието на 
разпоредбата за „демократично съгласие на Северна Ирландия“, предвидена в 
Протокола за Ирландия/Северна Ирландия36, четири години след края на преходния 
период Събранието на Северна Ирландия ще вземе решение дали да продължи да 
прилага членове 5 – 10 от Протокола (регулаторни, митнически и пазарни 
договорености). В случай на одобрение след този първоначален период съгласието ще 
се поднови четири години по-късно, ако първоначално е одобрено от мнозинството от 

34 Разяснения за новия Протокол за Ирландия/Северна Ирландия и Политическата декларация относно 
бъдещите отношения, Министерство по въпросите на излизането от Европейския съюз, правителство на 
Обединеното кралство, 18 октомври 2019 г. Достъпно на адрес: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPL
AINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DE
CLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
35 За повече подробности относно разпоредбите в преразгледания Протокол, вж. „Брексит: Какво 
договорихте днес с Обединеното кралство?“, Европейска комисия, Въпроси и отговори, 17 октомври 
2019 г. Достъпно на адрес: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122
36 Декларацията е достъпна на следния адрес: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilat
eral_Declaration_on_Consent.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
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членовете на Събранието на Северна Ирландия, или осем години, ако е одобрено с 
междуобщностна подкрепа по смисъла на член 18, параграф 6, буква а) от Протокола. В 
случай че продължаването на прилагането на тези разпоредби бъде отхвърлено, те 
престават да се прилагат две години след гласуването. 

Въпреки че Протоколът вече не е обвързан с бъдещо споразумение като условие, 
член 13, параграф 8 от него уточнява, че той може да бъде заменен изцяло или частично 
от такова споразумение.

Протоколът предоставя правно оперативно и постоянно решение, което избягва 
„твърда граница“ и защитава икономиката на целия остров и Споразумението от 
Разпети петък във всичките му измерения, като същевременно запазва целостта на 
единния пазар.

Освен това в него се предвижда запазване на общата зона за пътуване при пълно 
зачитане на правата на ирландските граждани в Северна Ирландия, произтичащи от 
правото на ЕС. 

Уреждане на финансовите задължения на Обединеното кралство

Уреждането на финансовите задължения на двете страни в резултат на оттеглянето на 
Обединеното кралство предизвика големи спорове в самото начало на процеса поради 
подлежащата на уреждане сума, която беше цитирана в пресата (60 милиарда евро) и 
беше счетена от определени лица за „евентуално единствената най-голяма пречка пред 
постигане на безпроблемен Брексит“37. 

За ЕС по-скоро целта беше не да се установи конкретно число, а по-скоро да се 
определи методология, която да гарантира, че както ЕС, така и Обединеното кралство 
ще спазват всички задължения, произтичащи от целия период на членство на 
Обединеното кралство в ЕС, въз основа на принципа, че разходите за това, с което са се 
ангажирали 28 държави членки, трябва да се поемат от 28 държави членки. Тази 
методология бе съгласувана на ранен етап от преговорите. 

Всъщност тогавашният министър-председател на Обединеното кралство Тереза Мей 
заяви ясно в речта си във Флоренция от 22 септември 2017 г., че Обединеното кралство 
ще спази ангажиментите, поети по време на членството му в ЕС.

От страна на ЕС Европейският съвет определи в своите Насоки от 29 април 2017 г., че 
организираното оттегляне ще изисква единно финансово споразумение, което да 

37 „Сметката включва финансови пасиви, които обхващат десетилетия в бъдеще, всъщност дори по-дълъг 
период, отколкото продължилото около 40 години членство на Обединеното кралство в ЕС. Гаранции за 
изплащане на пенсии, планове за инфраструктурни разходи, извеждане от експлоатация на ядрени 
обекти, дори активи като сателити и сградата „Берлемон“ – всичко това трябва да бъде разпределено в 
споразумението, ако искаме Брексит да не се превръща в твърдо, нерегулирано и неприятелско 
оттегляне.“, в: „The €60 billion Brexit bill: How to disentangle Britain from the EU budget (Сметката за 
Брексит в размер на 60 милиарда евро: как да разграничим Британия от бюджета на ЕС), Алекс Баркър, 
политически обзор, Център за европейска реформа, 6 февруари 2017 г. Достъпен на адрес: 
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%e2%82%ac60-billion-brexit-bill-how-disentangle-
britain-eu-budget

https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
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гарантира, че както ЕС, така и Обединеното кралство ще спазят задълженията, 
произтичащи от целия период на членство на Обединеното кралство в ЕС, като бъдат 
обхванати всички задължения и отговорности.

За Парламента беше ясно, че Обединеното кралство следва да изпълни всички свои 
правни, финансови и бюджетни задължения, включително задълженията си, поети в 
рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. (МФР), 
подлежащи на изпълнение до и след датата на неговото оттегляне. СО следва да 
разглежда такива задължения, включително тези на ЕС, чрез единно финансово 
споразумение въз основа на годишните отчети на ЕС, одитирани от Европейската 
сметна палата, което да обхваща всички правни отговорности, произтичащи от 
неизпълнени поети задължения, и да предвижда задбалансови позиции, условни 
задължения и други финансови разходи, свързани пряко с оттеглянето.

В мандата за преговорите, приет от Съвета на 22 май 2017 г., бяха определени 
принципите, които следва да бъдат служат за основа на методологията за финансовото 
споразумение, която трябваше да бъде установена в първата фаза на преговорите. Въз 
основа на това на 24 май 2017 г. Комисията изготви работен документ относно 
принципите на финансовото споразумение, който по същество се основава на 
принципа, че Обединеното кралство трябва да спази своя дял от финансирането на 
всички задължения, които е поело, докато е било държава членка.

В своя съвместен доклад от 8 декември 2017 г. преговарящите заявиха, че е договорена 
методология за финансовото споразумение, състояща се от набор от принципи за 
изчисляване на стойността на финансовото споразумение и условията за плащане, за 
договорености за продължаване на участието на Обединеното кралство в програмите 
по МФР за периода 2014 – 2020 г. до тяхното приключване, както и за финансови 
договорености относно органите на ЕС и фондовете, свързани с политиките на ЕС 
(Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, доверителните 
фондове на Европейския съюз, Механизма за бежанците в Турция, агенциите на Съвета 
и Европейския фонд за развитие). 

В първоначалния проект на СО от 28 март 2018 г. тези договорености бяха изразени в 
правни условия, включително някои практически условия и срокове за плащане. В 
резолюцията си от 14 март 2018 г.38 Парламентът заяви, че текстът отразява в голяма 
степен неговите виждания, и не добави допълнителни забележки или изисквания по 
отношение на финансовото споразумение. В преработения проект на СО не бяха 
включени никакви промени в тази част от текста.

Част пета от СО се отнася до финансовите разпоредби, които обхващат по-специално 
следното:

 участието на Обединеното кралство в бюджета на ЕС за 2019 и 2020 г., 
изпълнението на програмите и дейностите на ЕС по МФР за периода 2014 –
 2020 г. и разпоредбите на правото на ЕС, приложими след 31 декември 2020 г., 
т.е. след края на преходния период;

 всички неизпълнени поети задължения към 31 декември 2020 г.;
 глоби, събрани от ЕС, и свързаните с тях възстановявания на разходи, дължими 

38 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
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на Обединеното кралство;
 вноската на Обединеното кралство във връзка с финансирането на задължения 

на ЕС, възникнали до 31 декември 2020 г., включително условните финансови 
пасиви, свързани с финансови операции, за които е било взето решение или 
които са били одобрени преди влизането в сила на СО, и съдебни дела относно 
финансовите интереси на ЕС, свързани с бюджета;

 задълженията на ЕС към Обединеното кралство като цяло, включително по 
отношение на Европейската общност за въглища и стомана и Европейския 
инвестиционен фонд;

 графика на плащанията след 2020 г.;
 възстановяването на внесения от Обединеното кралство капитал в Европейската 

централна банка;
 задълженията на Обединеното кралство по отношение на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) и възстановяването на внесения от Обединеното 
кралство записан капитал в ЕИБ;

 задълженията на Обединеното кралство по отношение на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) и продължаването на участието на Обединеното кралство в този 
фонд до приключването на 11-ия ЕФР;

 ангажиментите на Обединеното кралство към Извънредния доверителен фонд на 
ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и 
разселването на хора в Африка;

 участието на Обединеното кралство в съответните органи, свързани с 
Механизма за бежанците в Турция;

 задълженията на Обединеното кралство по отношение на Европейската агенция 
по отбрана, Института на Европейския съюз за изследване на сигурността, 
Сателитния център на Европейския съюз и операциите в областта на общата 
политика за сигурност и отбрана.

Преходен период 

Сред основните въпроси, които предизвикаха оживен политически и правен дебат, 
беше възможността за преходни договорености.

В член 50 от ДЕС не се споменава изрично възможността за преходен период и това 
повдигна въпроси дали тази разпоредба може да представлява правно основание за 
преходни договорености, или те трябва да се основават на отделни, секторни правни 
основания. 

Както Европейският парламент, така и Европейският съвет заеха позиция по този 
въпрос на ранен етап от процеса. Европейският съвет постигна съгласие, че е 
необходимо да се договори преходен период, обхващащ всички достижения на правото 
на ЕС, въпреки че Обединеното кралство, като трета държава, вече няма да участва във, 
да издига кандидатури или да избира членове на институциите на ЕС, нито да участва 
във вземането на решения на органите, службите и агенциите на ЕС. 

В своята резолюция от 3 октомври 2017 г.39 Парламентът счете, че е необходим 

39 OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.
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преходен период, за да се избегне сценарий на рязко отделяне към датата на оттегляне 
и за да се гарантира правна сигурност и приемственост. Това ще изисква запазване на 
съществуващите регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи 
инструменти и структури на ЕС, които да представляват продължение на всички 
достижения на правото на ЕС, и пълното прилагане на четирите свободи (свободно 
движение на граждани, капитали, услуги и стоки) под пълната юрисдикция на Съда на 
ЕС.

И двете институции ясно заявиха, че преходните разпоредби следва да бъдат строго 
ограничени както по време, така и по обхват, да бъдат ясно определени и да изградят 
мостове към бъдещите отношения. Такива изисквания биха довели включването на 
всеки преходен период в обхвата на член 50 от ДЕС като аспект на процеса на 
оттегляне40. 

Беше въведена известна степен на обвързаност с условия, като изискването за преходен 
период беше въведено като условие за сключването на пълноправно СО, което да 
обхваща всички въпроси, свързани с оттеглянето. Без споразумение не би могло да има 
преходен период. Подобен преход, свързващ периода между края на членството в ЕС и 
споразумението за бъдещите отношения, е от ключово значение за организираното 
оттегляне на Обединеното кралство от ЕС. 

В четвърта част от проекта на СО беше включен преходен период, като в нея се 
предвижда, че преходният период или периодът на изпълнение ще започне на датата на 
влизане в сила на СО и ще приключи на 31 декември 2020 г. (член 126 от СО). През 
този период, въпреки че участието на Обединеното кралство в институциите, органите, 
службите и агенциите на ЕС ще приключи, тъй като Обединеното кралство вече няма 
да бъде държава членка, по-голямата част от правото на ЕС ще продължи да се прилага 
в Обединеното кралство и като общо правило (изключенията са изброени в член 127 от 
СО) ще има същото действие, както в държавите членки, с цел да се избегнат 
сътресения по време на преговорите за споразумението относно бъдещите отношения. 
Този срок може да бъде удължен до една или две години с решение на Съвместния 
комитет преди 1 юли 2020 г. (член 132 от СО). 

В своята резолюция от 14 март 2018 г.41 Парламентът изрази подкрепа за четвърта част 
от проекта на СО относно преходните разпоредби. 

Следва обаче да се признае, че преходният период „осигурява известно пространство за 
действие“, но не може да предотврати „второ рязко отделяне, тъй като разпоредбите му 
обхващат само условията на оттегляне“, и „намирането на дългосрочно споразумение 
[...] ще представлява изключително предизвикателство“, тъй като „преговорите по 
сложни, всеобхватни и амбициозни търговски споразумения отнемат много повече 
време, а [бъдещото споразумение между ЕС и Обединеното кралство] вероятно е най-
трудното споразумение, което ЕС някога е сключвал“42. 

40 Тобиас Лок и Фабиан Зулег, „Extending the transition period“ (Удължаване на преходния период), 
документ за обсъждане на Центъра за европейска политика, 28 септември 2018 г., стр. 6.
41 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
42 Тобиас Лок и Фабиан Зулег, „Extending the transition period“ (Удължаване на преходния период), 
документ за обсъждане на Центъра за европейска политика, 28 септември 2018 г., стр. 3.
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Поради последователните удължавания на срока съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС 
това предизвикателство вече е дори още по-голямо, тъй като крайният срок за 
преходния период остана непроменен в преработения проект на СО. Освен ако бъде 
взето решение за удължаване преди 1 юли 2020 г., преходният период ще продължи не 
повече от 11 месеца.

Управление

Институционална рамка на СО

Институционалната рамка на СО, от една страна, и на бъдещите отношения между ЕС 
и Обединеното кралство, от друга страна, е основна тема за Парламента. В своята 
резолюция от 18 септември 2019 г.43 Парламентът заяви, че значението на СО е, че, 
наред с другото, „съдържа разпоредби, свързани с управлението, които гарантират 
ролята на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) в тълкуването на Споразумението за 
оттегляне“. 

Парламентът многократно е изтъквал значението на ролята на Съда на ЕС като 
компетентен орган за тълкуването и прилагането на СО, но също така и за 
осигуряването на рамка за управление с надежден и независим механизъм за уреждане 
на спорове в контекста на споразумението относно бъдещите отношения. Ролята на 
Съда на ЕС е основен показател за автономността и целостта на правния ред на ЕС.

В СО се предлага диференцирана система за управление в зависимост от отделните 
части на СО и от съответния етап, тъй като по време на преходния период прилагането 
на правото на ЕС остава непроменено. В няколко случая СО отрежда централна роля на 
Съда на ЕС.

Преходен период

По време на преходния период Съдът на ЕС ще запази компетентността си по 
отношение на всички процедури, регистрирани преди края на преходния период и до 
постановяването на окончателно обвързващо решение (член 131 от СО). Съдът на ЕС 
също така ще запази своята компетентност по висящи дела до края на преходния 
период (член 86 от СО), както и по нови производства за установяване на неизпълнение 
на задължения, образувани в срок от четири години след края на преходния период за 
нарушения на правото на ЕС или неспазване на административни решения на ЕС преди 
края на преходния период, или в някои случаи – дори след края на преходния период 
(член 87 от СО). 

Права на гражданите

Що се отнася до част втора от СО относно правата на гражданите, Съдът на ЕС ще 
запази своята компетентност по отношение на преюдициалните запитвания от 
съдилищата в Обединеното кралство в продължение на осем години след края на 
преходния период (ако преходният период бъде удължен, този срок също ще бъде 
удължен със съответния брой месеци). 

43 Приети текстове, P9_TA(2019)0016.
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Уреждане на спорове 

Що се отнася до общото уреждане на спорове, свързано със СО, всички спорове ще се 
уреждат от Съвместния комитет или от арбитражен съд. Ако обаче спорът се отнася до 
тълкуването на понятия или разпоредби от правото на ЕС, съгласно член 174 
арбитражният съд е длъжен да се обърне към Съда на ЕС за произнасяне по въпроса. 

Протокол за Ирландия/Северна Ирландия

В контекста на Протокола за Ирландия/Северна Ирландия член 12, параграф 4 
предвижда компетентност на Съда във връзка с упражняването на правомощията на 
институциите, органите, службите и агенциите на ЕС по отношение на прилагането на 
редица членове от Протокола и възможност за отправяне на преюдициални заключения 
съгласно член 267 от ДФЕС. 

Бъдещите отношения

Що се отнася до бъдещите отношения, в своята резолюция от 14 март 2018 г.44 
Парламентът предостави съществени подробности относно въпроса за управлението, 
като изрази становището си, че всяко бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното 
кралство като трета държава, следва да включва създаването на последователна и 
солидна система на управление като всеобхватна рамка, включваща съвместния 
непрекъснат надзор върху/съвместното непрекъснато управление на споразумението и 
уреждането на спорове, както и механизмите за изпълнение по отношение на 
тълкуването и прилагането на разпоредбите на споразумението.

Въпреки това очертанията на бъдещите отношения понастоящем са по-малко ясни. В 
преразгледаната политическа декларация от 17 октомври 2019 г. бяха премахнати 
позоваванията на използването на договореностите от СО като основа за бъдещо 
уреждане на спорове и изпълнение (предходен параграф 132). Новата политическа 
декларация не съдържа и позоваване на Съда на ЕС в контекста на механизмите за 
изпълнение, въпреки че запазва ролята му по отношение на тълкуването на разпоредби 
и понятия от правото на ЕС. В нея обаче изрично се посочва, че Съдът не следва да 
участва, ако даден спор не повдига въпрос от правото на ЕС. Като цяло подходът на 
новата политическа декларация за по-свободни и по-малко тесни отношения е отразен в 
предвидената институционална рамка. 

Ролята на Парламента в мониторинга на изпълнението на СО 

Освен структурите, установени в СО, Парламентът се стремеше да играе по-съществена 
роля в мониторинга на изпълнението на СО. Всъщност Парламентът изрази 
загриженост относно значителните правомощия, предоставени на Съвместния комитет, 
създаден съгласно член 164 от СО, и относно това, че СО не е обичаен вид 
международно споразумение с трета държава, а договор между ЕС и оттегляща се 
държава членка.
 

44 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
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Необходимо беше да се гарантира подходяща отчетност и надлежен парламентарен 
контрол във връзка с вземането на решения в рамките на Съвместния комитет.

Въз основа на мандат от Председателския съвет ръководната група по въпросите на 
излизането на Обединеното кралство от ЕС и нейният председател се свързаха със 
Съвета с цел установяване на тясно сътрудничество във връзка с работата на 
Съвместния комитет, създаден със СО. Обсъжданията се съсредоточиха върху 
участието на ЕП в основните решения на Съвместния комитет, включително по 
отношение на удължаването на преходния период и финансовото участие на 
Обединеното кралство в този сценарий и прекратяването на независимия орган на 
Обединеното кралство по мониторинг.

Участието на ЕП по тези въпроси беше потвърдено в изложение на Жан-Клод Юнкер, 
тогавашен председател на Европейската комисия, по време на последната месечна 
сесия от 8-мия парламентарен мандат от 10 април 2019 г. Председателят на Комисията 
гарантира, че Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Парламента 
в контекста на изпълнението на СО и че винаги когато се взема решение в рамките на 
Съвместния комитет, Комисията активно ще включва Парламента и ще взема предвид в 
максимална степен неговите възгледи.

Съвместният комитет се състои от представители на ЕС и на Обединеното кралство и 
отговаря за изпълнението и прилагането на СО. Решенията на Съвместния комитет са 
задължителни за ЕС и за Обединеното кралство и имат същото правно действие като 
СО, а Съвместният комитет има широки правомощия по отношение на 
функционирането на СО. Сред тях са правомощието да се вземе решение за удължаване 
на преходния период и неговото въздействие, и по-специално за размера на вноската на 
Обединеното кралство в бюджета на ЕС. 

В преразгледания Протокол за Ирландия/Северна Ирландия Съвместният комитет има 
също важни правомощия в контекста на митническите разпоредби, по-специално за 
определяне на критериите, съгласно които стоките, внесени в Северна Ирландия от 
държави извън ЕС, не са изложени на риск впоследствие да бъдат преместени в ЕС 
(член 5, параграф 2 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия). Съвместният 
комитет има също правомощието да определя максималното общо годишно равнище на 
подкрепа от страна на Обединеното кралство за производството и търговията със 
селскостопански продукти в Северна Ирландия, до което не се прилагат разпоредбите 
на правото на ЕС в областта на държавните помощи (член 10, параграф 2 и 
приложение 6 към Протокола за Ирландия/Северна Ирландия). Тези въпроси са от 
особено значение, като се има предвид, че те са свързани с въпроси, които носят 
потенциален риск за единния пазар на ЕС. 

Решението на Съвета за сключване на СО, в преразгледания му вариант от 18 октомври 
2019 г., предвижда в член 2, параграф 4 ежегодно докладване от страна на Комисията 
пред Парламента и Съвета относно изпълнението на СО, и по-специално на част втора 
от него, през първите пет години след влизането му в сила. 

В член 2, параграф 3 от проекта за решение на Съвета се предвижда, че Парламентът 
ще бъде в състояние да упражнява изцяло институционалните си прерогативи в хода на 
цялото производство пред Съвместния комитет.
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Съгласно член 3, параграф 5 и член 4, параграф 8 от същото решение Парламентът има 
също така правото да бъде информиран за решенията на Съвета, с които се разрешава 
на Обединеното кралство да изрази съгласието си да бъде обвързано от международно 
споразумение по време на преходния период или с които се разрешава на Ирландия, 
Кипър и Испания да договорят двустранни споразумения с Обединеното кралство в 
области от изключителната компетентност на ЕС във връзка с относимите протоколи 
към СО. 

Рамка за бъдещи отношения 

Естеството и формата на рамката за бъдещите отношения също са сред въпросите, 
които се оказаха доста противоречиви по време на преговорите, тъй като въобще не са 
определени в разпоредбите на член 50 от ДЕС.

През по-голямата част от процеса на оттегляне бъдещите отношения с ЕС несъмнено 
бяха един от най-важните въпроси за Обединеното кралство, поне по време на 
управлението на Тереза Мей.

Бъдещите отношения, към които Обединеното кралство се стремеше на този етап, 
макар да отхвърляше участието във вътрешния пазар и в митническия съюз, бяха много 
амбициозни по отношение на достъпа до програми, органи, бази данни и дори до 
заседания. Обединеното кралство се стремеше също така да договори бъдещите 
отношения успоредно с договореностите за оттегляне.

Парламентът поясни още от самото начало в своята резолюция от 5 април 2017 г.45, че 
макар и да има за цел възможно най-близки отношения в бъдеще, те трябва да бъдат 
балансирани от гледна точка на правата и задълженията и да се основават на 
презумпцията, че държавата, която се оттегля от ЕС, не може да се ползва със същите 
предимства като държава членка. 

В своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно актуалното състояние на 
преговорите с Обединеното кралство46 Парламентът също така отбеляза, че между ЕС и 
Обединеното кралство трябва да се постигне съгласие по общо разбиране относно 
рамката за бъдещите отношения под формата на политическа декларация, приложена 
към СО, при спазване на редица принципи, изброени в същата резолюция. 

Същият подход беше възприет от Европейския съвет в неговите насоки от 15 декември 
2017 г., в които се разглежда въпросът за бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство като въпрос за определяне на цялостно разбиране, което да бъде 
изготвено в политическа декларация, придружаваща и посочена в СО.

Възможните очертания на бъдещите отношения далеч не бяха ясни за всички в 
Обединеното кралство. Различни сектори и заинтересовани лица представиха различни 
предложения – от основно споразумение за свободна търговия до статут „Норвегия 
плюс“ или дори за присъединяване към ЕИП, въпреки че правителството на 

45 OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 24.
46 OВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 32.
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Обединеното кралство уточни от самото начало, че не желае да участва във вътрешния 
пазар, в ЕИП или в митническия съюз. Във всеки случай в Обединеното кралство беше 
налице стабилно разбиране за това, че е абсолютно необходимо да се постигне ясно 
споразумение относно бъдещите отношения, за да се определят основите за постигане 
на съгласие относно оттеглянето.

Парламентът предложи бъдещите отношения да се основават на член 217 от ДФЕС и да 
бъдат всеобхватни, възможно най-близки, но балансирани по отношение на правата и 
задълженията и да гарантират целостта на вътрешния пазар и четирите свободи, като 
същевременно се избягва прилагането на секторен подход. Европейският съвет 
предупреди, че макар и целта да е задълбочено партньорство, каквито и да е било 
бъдещи отношения не биха могли да предложат същите ползи като членството в ЕС, 
както Парламентът също вече беше пояснил. Като се позова на споразумение за 
свободна търговия, Европейският съвет подчерта също така необходимостта от баланс 
и амбиция в обхванатите области, без да се накърнява целостта и правилното 
функциониране на ЕС.

Така очертаните от ЕС принципи отхвърлиха всякакъв вид подбиране в контекста на 
бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

В своята резолюция от 14 март 2018 г.47 Парламентът отново заяви, че едно 
споразумение в съответствие с член 8 от ДЕС и член 217 от ДФЕС би могло да 
гарантира подходяща рамка за бъдещите отношения и да осигури последователна 
рамка за управление, която следва да включва стабилен механизъм за уреждане на 
спорове, като по този начин се избягва умножаването на двустранните споразумения и 
недостатъците, които характеризират отношенията на ЕС с Швейцария.

Парламентът предложи тези бъдещи отношения да се основават на четири основни 
стълба: 
– търговски и икономически отношения, 
– външна политика, сътрудничество в областта на сигурността и сътрудничество за
 развитие, 
– вътрешна сигурност, 
– тематично сътрудничество.

В крайна сметка преговорите доведоха до споразумение за политическа декларация, 
което беше критикувано от някои поради неопределения му и необвързващ характер48.

Политическата декларация действително представлява необвързващ документ, който 
придружава СО, но не е неразделна част от него. Първата версия на текста беше 

47 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
48 Във връзка с това вж. Стийв Пиърс, „EU Law Analysis blog post“ (Публикация на блога за анализ на 
правото на ЕС) от 8 декември 2018 г., който отбеляза, че „твърде необвързващият и неточен характер на 
политическата декларация доведе до критики“. В по-късна публикация от 12 март 2019 г. Стийв Пиърс 
отново заяви, че „политическата декларация, в допълнение към незадължителния ѝ характер, е неясна 
или незадължаваща по отношение на редица ключови аспекти на бъдещите отношения. Тя би могла да 
бъде преразгледана (...), за да се предвидят по-твърди и по-прецизни ангажименти“. И двете публикации 
са на разположение на следния адрес: http://eulawanalysis.blogspot.com

http://eulawanalysis.blogspot.com
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публикувана с проекта на СО в Официален вестник от 19 февруари 2019 г.49 В параграф 
3 от декларацията се посочваше, че нейната цел е да установи параметрите на 
амбициозно, широко, задълбочено и гъвкаво партньорство по отношение на 
търговското и икономическото сътрудничество, правоприлагането и наказателното 
правосъдие, външната политика, сигурността и отбраната и по-широки области на 
сътрудничество.

В контекста на възобновяването на преговорите по текста на Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия и в тясна връзка с промените, направени в този Протокол, 
правителството на Обединеното кралство промени подхода спрямо този на неговия 
предходното правителство по отношение на бъдещите отношения. Тази промяна беше 
изразена от министър-председателя Борис Джонсън в писмото му от 2 октомври до 
предходния председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. В това писмо 
министър-председателят на Обединеното кралство поясни, че „предпазният механизъм 
действаше като мост към предложените бъдещи отношения с ЕС, в които Обединеното 
кралство би било тясно интегрирано с митническите разпоредби на ЕС и би 
привеждало законодателството си в съответствие с правото на ЕС в много области. 
Тези предложени бъдещи отношения не са целта на настоящото правителство на 
Обединеното кралство. Правителството има за цел бъдещите отношения да бъдат 
основани на споразумение за свободна търговия, в което Обединеното кралство да 
упражнява контрол върху собствените си регулаторни въпроси и търговска политика“.

Въпреки че запазва непроменени целите по отношение на областите, които трябва да 
бъдат обхванати (параграф 3 от политическата декларация), преразгледаната 
политическа декларация от 17 октомври 2019 г., публикувана в Официален вестник на 
12 ноември 2019 г.50, изрично определя модела на бъдещите отношения: „в чиято 
основа е залегнало всеобхватно и балансирано споразумение за свободна търговия“, 
който се основава на нулеви тарифи и нулеви квоти. Други важни промени в текста 
отразяват премахването на предпазния механизъм от СО и следователно на 
позоваването на единната митническа територия между ЕС и Обединеното кралство.

Промените в текста отразяват фундаменталната промяна на подхода и равнището на 
амбиция: позоваванията на привеждането на правилата в съответствие бяха премахнати 
от частите на текста, свързани с регулаторните аспекти, митниците и проверките и 
контрола; ролята на Съда на ЕС беше премахната в контекста на механизмите за 
разрешаване на спорове и изпълнение, освен когато се повдигат въпроси относно 
тълкуването на правото на ЕС. Що се отнася до равните условия на конкуренция, в 
текста вече се говори за „твърди ангажименти за гарантиране на равни условия на 
конкуренция [които следва да бъдат съизмерими] с обхвата и дълбочината на бъдещите 
отношения и икономическата свързаност между страните“.

Равните условия на конкуренция са основен въпрос за ЕС като цяло, и по-специално за 
Парламента. В този контекст следва да се припомнят Насоките на Европейския съвет 
(член 50) от 23 март 2018 г., в които се потвърждава готовността на Европейския съвет 
да постигне „балансирано, амбициозно и широкообхватно споразумение за свободна 
търговия (ССТ), доколкото са налице достатъчно гаранции за равнопоставеност“, както 

49 ОВ С 66 I, 19.2.2019 г., стр. 185.
50 OВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 178.
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и че „бъдещите отношения ще бъдат взаимно изгодни само ако в тях има солидни 
гаранции, които да осигуряват равнопоставеност“.

Също така в резолюцията си от 18 септември 2019 г.51 Парламентът ясно заяви, че 
преговорите относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство ще 
изискват наличието на силни гаранции и на разпоредби, гарантиращи еднакви условия 
на конкуренция, за да се защити вътрешния пазар на ЕС и да се избегне създаването на 
несправедливо неблагоприятно конкурентно положение за дружествата от ЕС, както и 
че всяко споразумение за свободна търговия, което не съблюдава такива равнища на 
защита, няма да бъде ратифицирано от Европейския парламент. 

Позицията на докладчика

Оттеглянето на Обединеното кралство е повод за съжаление за Европейския съюз и за 
нашия интеграционен процес, но ние можем само да зачетем суверенното решение на 
британския народ и да осигурим споразумение за оттегляне, което да организира 
отделянето с възможно най-малка вреда за двете страни. 

Споразумението за оттегляне е в съответствие с общите принципи, които 
институциите, и по-специално Парламентът, определиха за провеждането на 
преговорите и за сключването на споразумението. То обслужва основната цел за 
гарантиране на организирано напускане на Обединеното кралство и проправя пътя за 
преговорите за справедливи и балансирани бъдещи отношения между ЕС и 
Обединеното кралство. 

С оглед на гореизложеното докладчикът предлага комисията AFCO да даде 
положително становище относно сключването на Споразумението за оттегляне.

51 Приети текстове, P9_TA(2019)0016.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

Г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси

Относно: Становище относно предложението за решение на Съвета относно 
сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми господин Председател,

За съжаление в рамките на горепосочената процедура на комисията по външни работи 
беше възложено да представи становище на Вашата комисия. Поради неотложния 
характер на въпроса на 4 декември 2019 г. координаторите на комисията AFET решиха 
да изпратят становището под формата на писмо и да призоват водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в своя доклад посочените по-долу предложения.

С уважение,

Дейвид Макалистър

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

– като взе предвид член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид резолюциите на Европейския парламент от 5 април 2017 г. 
относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, 
че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз, и своите резолюции от 
3 октомври 2017 г., 13 декември 2017 г. и 18 септември 2019 г. относно актуалното 
състояние на преговорите с Обединеното кралство, 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет (член 50) от заседанията от 
21 март 2019 г. (PE 639.609/CPG), от 10 април 2019 г. (PE 639.538/CPG) и от 
17 октомври 2019 г. (EUCO XT 20018/19);

– като взе предвид преработения текст на политическата декларация, очертаваща 
рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното 
кралство, договорен на равнище преговарящи на 17 октомври 2019 г. и публикуван 
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в ОВ C 384 I от 12.11.2019 г., заменящ текста, публикуван в ОВ C 66I от 19.2.2019 г.;

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 4 септември 2019 г. относно 
приключването на подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от 
Европейския съюз на 1 ноември 2019 г. (PE 639.554/CPG);

– като взе предвид член 56 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

А. като има предвид, че член 184 от Споразумението за оттегляне призовава Съюза и 
Обединеното кралство да положат всички усилия, за да предприемат необходимите 
стъпки, за да договорят в кратки срокове споразуменията, уреждащи техните 
бъдещи отношения; 

Б. като има предвид, че съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент 
комисията по външни работи „отговаря за насърчаването, провеждането и 
мониторинга на външната политика на Съюза по отношение на: [ наред с другото 
] Укрепването на политическите отношения с трети страни чрез всеобхватни 
програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като 
споразумения за асоцииране и партньорство“; 

В. като има предвид, че както посочва в своята резолюция от 18 септември 2019 г., ЕП 
отбелязва, че политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите 
отношения между ЕС и Обединеното кралство, е в съответствие с резолюцията на 
ЕП от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство, в която се призовава за споразумение за асоцииране, както 
и с подробния принос на неговите комисии, и отразява направения от Обединеното 
кралство избор по отношение на обхвата и задълбочеността на бъдещите му 
отношения с ЕС;

Г. като има предвид, че в член 129 от споразумението за оттегляне се включват 
„специфични договорености, свързани с външната дейност на Съюза“, като по-
специално по време на преходния период Обединеното кралство остава обвързано 
със задълженията, произтичащи от сключените от Съюза международни 
споразумения; като има предвид, че това задължение също така предлага яснота и 
предвидимост за заинтересованите страни, включително международните 
партньори; като има предвид, че по време на преходния период Обединеното 
кралство не може да се обвърже самостоятелно с нови споразумения в области от 
изключителната компетентност на Съюза, освен ако не е упълномощено от ЕС да 
направи това; като има предвид, че по време на преходния период Обединеното 
кралство също така прилага ограничителните мерки на Съюза, които са въведени 
или за които е взето решение по време на преходния период, подкрепя изявленията 
и позициите на ЕС в трети държави и международни организации и участва във 
всеки отделен случай във военните операции на ЕС и гражданските мисии, 
създадени в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), но без 
никакъв водещ капацитет чрез рамково споразумение за участие; като има предвид, 
че такова споразумение няма да засяга независимостта на Съюза при вземането на 
решения или суверенитета на Обединеното кралство и че Обединеното кралство 
ще запази правото да определя по какъв начин да отговори на всяка покана или 
възможност за участие в операции или мисии; 
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Д. като има предвид, че в член 127.2 от споразумението за оттегляне е включена 
разпоредба за сключването на ранни споразумения относно бъдещите отношения 
между ЕС и Обединеното кралство в областта на ОВППС и ОПСО; като има 
предвид, че тази разпоредба е много важен и положителен елемент, тъй като се 
отнася до област, в която интересите на ЕС и Обединеното кралство се сближават 
в голяма степен, и че такива ранни споразумения ще осигурят стабилна рамка за 
сътрудничество на Обединеното кралство с ЕС в областта на външната дейност; 
като има предвид, че въпреки това тези споразумения следва да подлежат на 
подходящ парламентарен контрол, както е предвидено в член 218 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, включително чрез предоставяне на 
незабавна и пълна информация от страна на Европейския парламент на всички 
етапи от тяхното договаряне и сключване;

Е. като има предвид, че в член 156 от споразумението за оттегляне се гарантира, че до 
31 декември 2020 г. Обединеното кралство ще участва във финансирането на 
Европейската агенция по отбрана, Европейския институт за изследване на 
сигурността и Сателитния център на Европейския съюз, както и в разходите, 
свързани с операциите в рамките на общата политика за сигурност и отбрана;

1. комисията по външни работи призовава водещата комисия по конституционни 
въпроси да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за решението на 
Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

Г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно предложението за решение на Съвета относно 
сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми господин Председател,

В рамките на горепосочената процедура комисията по международна търговия взе 
решение да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 21 януари 
2020 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

На това заседание комисията по международна търговия обсъди въпроса и взе решение 
да прикани водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Бернд Ланге

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че процесът на преговорите относно условията за оттегляне на 
Обединеното кралство е дълъг и труден;

Б. като има предвид, че ратифицирането на споразумението от двете страни и 
навременното му влизане в сила би било най-добрият възможен сценарий по отношение 
на непрекъснатостта на търговските и икономическите връзки между ЕС и Обединеното 
кралство; 

В. като има предвид, че през последните няколко години беше ясно доказано от 
различни държавни и частни субекти, че последиците от оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС без договаряне на споразумение за оттегляне биха били тежки както от 
гледна точка на нарушаването на търговските и икономическите отношения, така и извън 
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това в други сектори;

Г. като има предвид, че комисията по международна търговия счита, че макар това 
споразумение да е формална стъпка към организирано оттегляне на Обединеното 
кралство, двете страни следва да се съсредоточат много повече върху преговорите за 
бъдещите икономически и търговски отношения, за да постигнат възможно най-добри 
дългосрочни резултати; 

Д. като има предвид, че съгласно изменения Протокол за Ирландия/Северна 
Ирландия Обединеното кралство, макар и като трета страна, ще има за задача да прилага 
части от Митническия кодекс на Съюза, като по този начин може да възникне въпросът 
за правилното прилагане и изпълнение; 

Е. като има предвид, че терминът „[стока, за която] съществува риск да бъде 
впоследствие изпратена в Съюза“, използван в член 5 от Протокола за Ирландия/Северна 
Ирландия, е неясен и зависи от последващи решения на Съвместния комитет, които не 
подлежат на официален контрол от страна на Европейския парламент и които ще бъдат 
взети едва преди края на преходния период;

1. Комисията по международна търговия призовава водещата комисия по 
конституционни въпроси да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за 
решението на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия.

2. Комисията по международна търговия призовава Комисията да извършва 
ефективни проверки и контрол върху прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 
страна на органите на Обединеното кралство. Освен това комисията по международна 
търговия отправя искане да бъде напълно информирана относно прилагането на член 5 
от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия и всички последващи предложения за 
решение на Съвместния комитет, изготвени съгласно тази разпоредба.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия(2018/0427(NLE)) 

Уважаеми г-н Таяни,

В рамките на горепосочената процедура комисията по заетост и социални въпроси взе 
решение да представи становището си на Вашата комисия. На заседанието си от 3 
септември 2019 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

Комисията по заетост и социални въпроси разгледа този въпрос на своето заседание от 
22 януари 2020 г. На същото заседание тя реши да прикани водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в своя проект на препоръка посочените по-долу 
предложения.

С уважение,

Луция Дюриш Николсонова
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия („оттеглянето“) ще засегне милиони 
граждани — както граждани на Обединеното кралство, които живеят, пътуват или 
работят в Съюза, така и граждани на Съюза, които живеят, пътуват или работят в 
Обединеното кралство, а също и други лица, които не са граждани на Съюза или 
на Обединеното кралство; като има предвид, че е необходимо да се осигури 
реципрочна защита на гражданите на Съюза и на Обединеното кралство, както и 
на съответните членове на техните семейства, когато те са упражнили правото си 
на свободно движение преди датата, определена в Споразумението за оттегляне 
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския 
съюз и Европейската общност за атомна енергия от 19 октомври 2019 г. 
(„споразумението“); като има предвид, че правата на всички граждани, 



RR\1197308BG.docx 45/77 PE645.036v03-00

BG

включително правата, произтичащи от осигурителни вноски, трябва да бъдат 
напълно защитени;

Б. като има предвид, че е от съществено значение достиженията на правото на ЕС да 
бъдат защитени в своята цялост, и по-специално по отношение на заетостта и 
социалните въпроси в контекста на преходните разпоредби и в бъдещите 
споразумения между Съюза и Обединеното кралство;

В. като има предвид, че гарантирането на свободата на движение на работниците, в 
т.ч. мобилните, трансграничните, пограничните и командированите работници, е 
от първостепенна важност в тази връзка, отбелязва специфичното положение на 
тези от тях, които работят в съседни на Обединеното кралство държави; 

Г. като има предвид, че комисията по заетост и социални въпроси е разгледала по-
специално членове 24—39 от споразумението и приложение 1 към него, както и 
текста на Политическата декларация за определяне на рамката за бъдещите 
отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство от 17 октомври 
2019 г. („политическата декларация“), и по-специално параграфи 17 и 77 от нея;

1. приветства факта, че споразумението има за цел да гарантира организирано 
оттегляне, което да създаде възможно най-малко смущения;

2. приветства факта, че правата на работниците и на самостоятелно заетите лица са 
гарантирани в глава 2 от споразумението (членове 24, 25 и 26); 

3. приветства подробните разпоредби относно признаването на професионалните 
квалификации, определени в глава 3 от споразумението (членове 27, 28 и 29);

4. приветства подробните разпоредби относно координацията на системите за 
социална сигурност в дял III от споразумението (членове 30—36), които 
защитават правата, произтичащи от осигурителни вноски; 

5. приветства факта, че в член 135 от споразумението се посочва, че Обединеното 
кралство трябва да допринася за изпълнението на бюджетите на Съюза за 2019 и 
2020 г. и да участва в тяхното изпълнение, и подчертава факта, че това е важно за 
настоящите програми на ЕСФ, ФЕПНЛ, EaSI и ЕФПГ, както и за мерките, които 
ще ги заменят;

6. приветства факта, че съгласно член 137 от споразумението програмите и 
дейностите на Съюза, за които са поети задължения съгласно многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—2020 г. или предходните финансови 
перспективи, трябва да бъдат изпълнени през 2019 и 2020 г. по отношение на 
Обединеното кралство въз основа на приложимото право на Съюза;

7. приветства намерението на Обединеното кралство да участва и да съфинансира 
програми на Съюза при спазване на условията, определени в съответните 
инструменти на Съюза, в области като науката и иновациите, младежта, културата 
и образованието като част от бъдещите отношения между Съюза и Обединеното 
кралство, както е посочено в политическата декларация; изразява загриженост 
относно неотдавнашния вот на британския парламент и коментарите на 
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министъра на образованието на Обединеното кралство, които поставят под въпрос 
бъдещото участие на Обединеното кралство в програмата „Еразъм“; подчертава, 
че кандидатите от Съюза и от Обединеното кралство ще се нуждаят от достатъчно 
предизвестие за условията и сроковете за такива програми след края на преходния 
период;

8. също така приветства факта, че съгласно член 140 от споразумението 
Обединеното кралство носи отговорност спрямо Съюза за своя дял от 
бюджетните задължения в бюджета на Съюза и бюджетите на 
децентрализираните агенции на Съюза, дължими към 31 декември 2020 г., както и 
за своя дял от поетите през 2021 г. задължения за преноса на бюджетни кредити за 
поети задължения от бюджета за 2020 г.;

9. признава заличаването на точка 3 от приложение 4 от споразумението, в която се 
разглеждат социалните и трудовите стандарти, свързани с „предпазния 
механизъм“; приветства намереното ново решение на въпроса за 
Ирландия/Северна Ирландия, съгласно което територията на Северна Ирландия 
да бъде de jure част от митническата територия на Обединеното кралство, но de 
facto да остане в митническата зона на Съюза чрез прилагане на тарифните и 
митнически правила на Съюза;

10. при все това изразява съжаление от липсата на позоваване на социалните и 
трудовите стандарти в споразумението и премахването на клауза 34 и списък 4 в 
преработения законопроект за Споразумението за оттегляне, с който се 
осигуряваха допълнителни процедурни защити за правата на работниците, които 
понастоящем са част от правото на Съюза по време на преходния период или 
периода на изпълнение; изразява също така загриженост, че в допълнение към 
изричното споменаване на правата на работниците, които са в процес на 
премахване, съществува реална възможност настоящите права на работниците, 
произтичащи от правото на Съюза в Обединеното кралство, да не бъдат защитени 
срещу изменение, отмяна или оттегляне в националното право след изтичането на 
преходния период или на периода на изпълнение, като същевременно отбелязва 
изразеното от правителството на Обединеното кралство намерение да гласува 
ново законодателство за защитата и подобряването на правата на работниците в 
нов закон за трудовата заетост; подчертава, че равнището на защита, предвидено 
понастоящем в законовите и подзаконовите актове и практики, трябва да остане 
поне на равнището, предвидено в общите норми, приложими в рамките на Съюза 
и Обединеното кралство в края на преходния период, по отношение на основните 
права на работното място, здравословните и безопасни условия на труд, 
справедливите условия на труд и стандартите за заетост, правото на информация 
и консултации на равнище предприятие и преструктурирането. изразява 
загриженост в този контекст, че понастоящем Обединеното кралство не полага 
усилия за прилагане на наскоро приетото законодателство на Съюза в областта на 
социалните въпроси и заетостта, като например изменението на Директивата 
относно командироването на работници, Директивата относно равновесието 
между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, 
и Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз;

11. изразява по-специално съжаление, че повечето от разпоредбите за 
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равнопоставеност, съдържащи се в предишното приложение 4 към Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия, няма да се прилагат по отношение на Северна 
Ирландия по силата на Споразумението, което създава потенциален риск за 
вътрешния пазар на Съюза и за цялата островна икономика; 

12. освен това изразява съжаление във връзка с въвеждането на нов подраздел 1 към 
клауза 26 от преработения законопроект за Споразумението за оттегляне, който 
позволява на правителството на Обединеното кралство да определи 
обстоятелства, при които някои по-нисши съдилища и трибунали могат да се 
отклоняват от решенията на Съда на Европейския съюз след края на преходния 
период, което би могло да доведе до това по-малките съдилища да не са 
обвързани от установената практика на Съюза и на Съда на ЕС по отношение на 
правата на работниците, произтичащи от правото на ЕС;

13. приветства факта, че Съюзът и Обединеното кралство са се ангажирали да 
постигнат бъдещо споразумение за свободна търговия съгласно член 184 от 
споразумението;

14. приветства установяването на диалог между Европейския парламент и 
Парламента на Обединеното кралство с оглед на обмена на мнения и опит по 
въпроси, свързани с бъдещите отношения; счита, че в съответствие с 
политическата декларация диалогът с гражданското общество също следва да 
бъде насърчаван и че той следва да обхване по-специално младежките 
организации и сдруженията на служители, представляващи гражданите на Съюза, 
които работят в Обединеното кралство, и гражданите на Обединеното кралство, 
които работят в Съюза; 

15. подчертава, че във всяко споразумение относно бъдещите отношения трябва да се 
гарантира цялостното спазване от страна на Обединеното кралство на социалните 
и трудовите стандарти на Съюза, за да се осигурят равни условия за открита и 
лоялна конкуренция, както се подчертава в точка XIV, параграф 77 от 
политическата декларация; 

16. ето защо приветства факта, че в параграф 77 от политическата декларация са 
включени основните елементи на приложение 4 към предишната версия на 
споразумението, но изразява загриженост, че въпреки че приложение 4, в 
качеството си на приложение към протокол към първото споразумение, е правно 
обвързващо, то политическата декларация е обикновена декларация за намерение;

17. в този контекст подчертава и припомня, че трите принципа, уреждащи едно 
бъдещо споразумение за свободна търговия между Съюза и Обединеното 
кралство, а именно без квоти, без тарифи и без дъмпинг, а също така и по 
отношение на социалните стандарти и стандартите за заетост, трябва да бъдат 
неделими, и настоятелно призовава преговарящият от страна на Съюза да бъде 
особено бдителен в това отношение в хода на всички етапи от преговорите 
относно бъдещите отношения между Съюза и Обединеното кралство; 

18. изразява дълбоко съжаление във връзка с въвеждането от страна на правителството 
на Обединеното кралство на новата клауза 33 от преработения законопроект за 
Споразумението за оттегляне, с която изрично се забранява всяко удължаване на 
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преходния период след 2020 г.; предупреждава настоятелно, че тази разпоредба би 
могла да доведе до сценарий на излизане без споразумение с катастрофални 
последици за хората и дружествата в Съюза и в Обединеното кралство, тъй като 
срокът за преговори за всеобхватно споразумение относно бъдещите отношения 
между Съюза и Обединеното кралство е твърде кратък; настоятелно призовава 
правителството на Обединеното кралство и британския парламент да преразгледат 
позицията си; подчертава, че всяко споразумение относно бъдещите отношения 
между Съюза и Обединеното кралство трябва да включва разпоредби относно 
равнопоставени условия на конкуренция по отношение на социалните и трудовите 
стандарти; настоятелно призовава правителството на Обединеното кралство да 
приложи нов закон за трудовата заетост преди края на преходния период, за да се 
избегнe период, по време на който правата на работниците няма да са защитени 
нито от действащото законодателство на Съюза, нито от Закона за трудовата 
заетост на Обединеното кралство; подчертава, че социалните и трудовите 
стандарти в Закона за трудовата заетост не следва да бъдат статични, а да следват 
пряко всички подобрения на социалните и трудовите стандарти в Европейския 
съюз, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция между 
Европейския съюз и Обединеното кралство.

Комисията EMPL призовава водещата комисия AFCO да вземе под внимание нейната 
позиция, изложена по-горе, и да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за 
проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския 
съюз и Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да представи становище на Вашата 
комисия. На своето заседание от 6 ноември 2019 г. тя реши да представи това 
становище под формата на писмо.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните разгледа този 
въпрос на своето заседание от 21 януари 2020 г. На посоченото заседание тя реши да 
прикани водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението си 
за резолюция посочените по-долу предложения.

С уважение,

Паскал Канфен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Счита, че излизането на Обединеното кралство от ЕС е въпрос с дълбоки и трайни 
последици както за ЕС, така и за Обединеното кралство. Общественото здраве, 
безопасността на храните и въпросите, свързани с околната среда, имаха централна 
роля в преговорите и в обществения дебат относно оттеглянето на Обединеното 
кралство. Предвид посочените опасения, комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните (ENVI) следи отблизо преговорите. 

2. Приветства факта, че основната цел на измененото Споразумение за оттегляне е то 
да продължи да допринася за опазването на мира на остров Ирландия и да утвърди 
и гарантира прилагането на Споразумението от Разпети петък, особено чрез 
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избягването на „твърда“ граница и защитата на икономиката на целия остров. 
Споразумението също така гарантира, че остров Ирландия се счита за единен субект 
от гледна точка на околната среда и че екологичните стандарти се поддържат от 
двете страни на невидимата граница. Това е особено необходимо от гледна точка на 
комисията ENVI, тъй като договорените области на сътрудничество между Севера и 
Юга в Споразумението от Разпети петък включват околната среда и здравето.

3. Приветства единството, което ЕС показа по време на преговорите, и усилията, 
които Съюзът положи с цел да се избегнат отрицателните последици от оттегляне 
без споразумение; приветства факта, че е постигнато споразумение, но отбелязва, че 
в настоящия си вид споразумение не предоставя гаранции по отношение на 
договореностите, уреждащи бъдещата връзка между Обединеното кралство — с 
изключването на Северна Ирландия — и ЕС-27 в края на преходния период на 
31 декември 2020 г. Съществува възможност за удължаване на преходния период, 
но правителството на Обединеното кралство трябва да поиска това до юни 2020 г.

4. Отбелязва, че с премахването на предпазния механизъм, обхващащ цялото 
Обединено кралство, отпаднаха и съответните обвързващи разпоредби в областта на 
околната среда; отбелязва по-специално, че вече не са приложими клаузите, 
съгласно които не трябва да се понижава равнището на опазване на околната среда. 
Отдавна установените принципи на ЕС в областта на околната среда, като например 
принципът на предпазливост или принципът „замърсителят плаща“, вече не са 
включени в преразгледания протокол.

5. Предпазният механизъм, обхващащ цялото Обединено кралство, също така 
предвиждаше Съюзът и Обединеното кралство да предприемат необходимите 
мерки, за да изпълнят съответните си ангажименти по отношение на 
международните споразумения за борба с изменението на климата, включително 
тези, с които се прилага Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, 
като например Парижкото споразумение от 2015 г. Позоваването на Парижкото 
споразумение понастоящем липсва в преработения протокол, въпреки че е 
включено в политическата декларация.

6. Освен това в първоначалния протокол беше посочено, че Обединеното кралство 
следва да въведе система за ценообразуване по отношение на въглеродните емисии, 
чиито ефективност и обхват са най-малкото равностойни на ефективността и 
обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии, и съдържаше разпоредба, която 
изисква от Обединеното кралство да въведе прозрачна система за ефективен 
вътрешен мониторинг, докладване, надзор и гарантиране на изпълнението на 
неговите задължения, които се извършват от независим и разполагащ с 
необходимите ресурси орган. Тези разпоредби понастоящем също са премахнати. 

7. Освен това отбелязва, че в първата версия на протокола беше предвиден Съвместен 
комитет, съставен от представители на ЕС и на Обединеното кралство и отговарящ 
за прилагането на Споразумението, който трябваше да разполага с правомощието да 
приема решения за определяне на минималните ангажименти за намаляване на 
националните емисии на някои атмосферни замърсители, максималното 
съдържание на сяра в корабните горива и най-добрите налични техники, 
включително нормите за допустими емисии, по отношение на емисиите от 
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промишлеността. В случай на спорове относно тълкуването и прилагането на 
разпоредбите за опазване на околната среда щеше да съществува възможност да 
бъде сезиран посоченият Съвместен комитет. Тези разпоредби вече не са 
приложими. 

8. Освен това отбелязва, че в преразгледаната политическа декларация разделът 
относно условията на равнопоставеност, чиято цел е да се избегне нелоялна 
конкуренция, сега съдържа по-строги формулировки относно поддържането на 
общите високи стандарти, приложими в ЕС и в Обединеното кралство в края на 
преходния период и след това за запазването, наред с другото, на екологичните 
стандарти на високо равнище. ЕС и Обединеното кралство ще трябва да гарантират, 
че тези високи стандарти ще се запазят в бъдеще предвид незадължителния 
характер на политическата декларация и възможността Обединеното кралство да 
реши да сключи бъдещи търговски споразумения с трети държави, които имат по-
ниски стандарти; отбелязва, че ратифицирането на бъдещо споразумение за 
свободна търговия с Обединеното кралство ще изисква строги разпоредби за 
равнопоставеност, които ще бъдат внимателно следени от комисията ENVI. 

9. Настоятелно препоръчва ЕС и Обединеното кралство да се стремят да си 
сътрудничат във възможно най-голяма степен в политиката в областта на климата, 
което в идеалния случай означава, че Обединеното кралство следва да участва във 
всички инструменти на политиката в тази област и в бъдеще.

10. Призовава по-специално за целенасочени действия, за да се гарантира непрекъснат 
и бърз достъп до безопасни лекарства и медицински изделия за пациентите, 
включително сигурни и непрекъснати доставки на радиоизотопи. С цел да се 
гарантира безопасността на пациентите, ЕС и Обединеното кралство следва да 
работят за взаимно признаване на професионалните квалификации, за да се 
гарантира мобилността на медицинските специалисти.

Комисията ENVI счита, че е изключително важно нейната гледна точка и нейните 
опасения да бъдат надлежно отчетени и разгледани, и поради това отправя искане към 
водещата комисия по конституционни въпроси (AFCO) да вземе предвид нейната 
позиция, изложена по-горе.

Комисията ENVI призовава водещата комисия AFCO да препоръча на Парламента да 
даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
PHS 08B043
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския 
съюз и Европейската общност за атомна енергия ((2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Председател,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите беше възложено да представи на Вашата комисия становище под 
формата на писмо.

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите разгледа този въпрос на 
своето заседание от 4 декември 2019 г. На своето заседание1, комисията реши да 
прикани водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението си 
за резолюция следните предложения:

С уважение,

Д-р Петра Де Сутер (MD, PhD)
Председател

1 На окончателното гласуване присъстваха: Пиер Карлескинд (изпълняващ длъжността председател), 
Ружа Тун унд Хоенщайн (заместник-председател), Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш,(заместник-председател), Петра Де Сутер (докладчик по становище), Адам Белан, Карло 
Фиданца, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, Андрус Ансип, Пабло Ариас Ечеверия, Паскал Аримон, 
Ана-Мишел Асимакопулу, Алесандра Басо, Брандо Бенифеи, Адам Белан, Хинек Блашко, Биляна  
Борзан, Влад-Мариус Ботош, Маркус Бухайт, Дита Харанзова, Давид Корман, Динеш Дамиджа, Карло 
Фиданца, Евелин Гебхарт, Александра Гезе, Свеня Хан, Виржини Жорон, Еуген Юржица, Арба 
Кокалари, Марцел Колая, Джон Лонгуърт, Мортен Льокегор, Адриана Малдонадо Лопес, Лешек Милер, 
Дан-Щефан Мотряну, Ан-Софи Пелтие, Иржи Поспишил, Кристел Шалдемозе, Томислав Сокол, Едина 
Тот, Ким Ван Спарентак, Марион Валсман и Иван Щефанец.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вътрешен пазар 

1. припомня, че свободното движение на стоки в рамките на единния пазар се 
осигурява от Митническия съюз и правилата за хармонизация и взаимно 
признаване на продуктите, както и от съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз; следователно наблюдението на пазара и строгите продуктови стандарти са 
съществена и незаменима част от всички бъдещи отношения с Обединеното 
кралство, за да се гарантират равни условия за предприятията от ЕС и подобаваща 
защита на потребителите в ЕС;

2. настоява оперативните процедури, които ще бъдат приети по време на преходния 
режим, да бъдат насочени към запазване на правилата на вътрешния пазар на 
Съюза за стоки и на митническия съюз; поради това е от изключително значение 
да се гарантира съответствието на стоките с правилата на единния пазар;

3. отбелязва със задоволство, че в общи линии Споразумението запазва 
приложимите основни принципи относно свободното движение на услуги, 
установяването и признаването на професионалните квалификации по време на 
преходния период, за да бъдат избягвани смущения във функционирането на 
единния пазар;

4. в това отношение припомня по-специално, че съгласно член 25 от 
Споразумението, при спазване на някои ограничения, самостоятелно заетите лица 
се ползват от правата, гарантирани от Договора относно свободата на 
установяване и свободното предоставяне на услуги; правото на упражняване на 
професия е гарантирано в член 27 от Споразумението, като се има предвид, че 
признаването на професионалните квалификации преди края на преходния 
период, направено в съответствие с приложимите разпоредби на Директивата 
относно признаването на професионалните квалификации или на Директивата за 
установяване на адвокати, ще съхрани неговото действие; за да се улеснява 
прилагането на тези разпоредби на практика, административното сътрудничество 
в областта на признаването на професионалните квалификации е предвидено в 
член 29 от Споразумението;

5. приветства факта, че Споразумението изяснява приложимите правила за 
процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са започнати преди края 
на преходния период и които не са финализирани в рамките на преходния период, 
включително по отношение на средствата за правна защита;

Политика за потребителите

6. подчертава, че правата на потребителите, произтичащи от правото на ЕС и други 
приложими правила на ЕС, са напълно приложими по време на преходния период, 
и подчертава, че въпреки че положението не следва да се променя за потребители 
и търговци, които следва да имат същите права и задължения по време на 
преходния период, е важно потребителите да бъдат адекватно информирани, ако 
пазаруват в Обединеното кралство или от търговец от Обединеното кралство;
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Митници 

7. счита, че в резултат на напускането на митническия съюз ос страна на 
Обединеното кралство може да се очаква напрежение в търговията и във веригите 
на доставки на дружествата; счита, че следва да се избягват сериозни смущения в 
движението на стоки; като се има предвид, че проверката на подготвеността, 
която беше извършена от 27-те държави членки на ЕС с подкрепата на 
Европейската комисия, следва да бъде щателно оценена, да бъде повишена и че 
при необходимост следва да бъдат отпускани ресурси увеличи, така че проверката 
на подготвеността да се превърне в приоритет в процеса на Брексит;

8. приветства като стъпка напред разпоредбите, насочени към улесняването на 
движението през Великобритания на транзитни стоки между две точки, които са 
част митническия съюз;

Протокол за Ирландия/Северна Ирландия 

9. отбелязва, че все още се наблюдава голяма степен на несигурност по отношение 
на конкретните договорености, които ще подкрепят функционирането на 
споразумението за запазване на Северна Ирландия в митническия съюз (както и в 
рамките на правилата на единния пазар) за стоки и селскостопански продукти; 
повечето от тези договорености ще трябва да бъдат определени от съвместен 
комитет; необходимо е да бъдат полагани максимални усилия, за да се гарантира, 
че въведените от Съвместния комитет процедури и механизми за контрол дават 
възможност за ефективно разкриване сред стоките, внасяни от Великобритания в 
Северна Ирландия, на тези, които са определени като „изложени на риск от 
последващо внасяне в Съюза“; значението на правилното идентифициране на 
стоките, принадлежащи към тази категория, се корени във факта, че те ще 
подлежат на тарифи, акцизи или ДДС в ЕС и че те трябва да са в съответствие с 
правилата на единния пазар;

10. счита, че ако на Обединеното кралство бъде поверено събирането на собствените 
ресурси в бюджета на Съюза, които би трябвало да бъдат изплащани обратно на 
Съюза, естествената мярка за защита на финансовите интереси на Съюза би била 
да се въведе подходящ механизъм за надзор върху правилното прилагане на 
процедурата за разкриване на стоки, „които са изложени на риск от последващо 
внасяне в Съюза“; договореностите трябва да гарантират, че контролът върху 
селскостопанските и хранителните продукти, например фитосанитарните 
проверки, не би бил по-малко строг от контрола на всеки входен пункт в държава 
— членка на ЕС; по същия начин спазването на правилата и разпоредбите на 
единния пазар не следва да оставя възможност за „вратички“; не трябва да 
съществува възможност търговските оператори да получават печалби от 
пренасочването на операции към места, където би било възможно избягването на 
стандартните регулаторни задължения;

11. подчертава, че следва да се гарантира подходящ контрол за Европейския 
парламент на съгласуваността и хармонизирането на разработените от 
Съвместния комитет договорености, както и на ефективността на въведените 
решения;



RR\1197308BG.docx 55/77 PE645.036v03-00

BG

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) призовава водещата 
комисия по конституционни въпроси (AFCO) да препоръча на Парламента да даде 
своето одобрение за проекта на решение на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 
(2018/0427(NLE)).
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Таяни,

В съответствие с препоръката на Председателския съвет от 7 февруари 2019 г. комисията 
по транспорт и туризъм реши да поиска прилагането на член 56, параграф 1, за да 
представи становище на вниманието на комисията по конституционни въпроси под 
формата на настоящото писмо. 

Комисията по транспорт и туризъм желае да изложи следните бележки:

1. припомня значението на транспортния сектор за растежа и работните места; 
подчертава, че Съвместният комитет, създаден със споразумението за оттегляне, 
разглежда безусловното изискване за реципрочност по отношение на взаимния 
достъп до транспортните пазари, особено в секторите на въздухоплаването, 
железопътния, автомобилния и морския транспорт, при пълно зачитане на 
правата на пътниците в ЕС, свободата на движение на хора, стоки и услуги;

2. подчертава необходимостта от сключване на споразумения, за да се гарантира 
непрекъснатост на транспортните услуги между ЕС и Обединеното кралство;

3. подчертава необходимостта да се осигури непрекъснато финансиране на 
съвместно договорени инфраструктурни проекти, особено в рамките на 
трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ) и рамката на ЕЕН, както и на съвместните технологични 
инициативи като „Чисто небе I и II“; счита, че е от съществено значение 
Обединеното кралство да спазва изцяло своите финансови ангажименти и 
задължения, дори ако те продължават след периода на членството в ЕС;

Като взема предвид горепосочените бележки, комисията по транспорт и туризъм 
препоръчва на комисията по конституционни въпроси да даде одобрението си за 
ратифицирането на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от 
Европейския съюз.

С уважение,
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((подпис)) [Карима Дели]

Копие до: г-н Сасоли, председател на ЕП
A. Таяни, председател на Съвета на председателите на комисии
Координация на законодателната дейност
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно предложението за решение на Съвета относно 
сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия (COM(2019/0194); COM(2018/0841); 
COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Таяни,

Комисията по земеделие и развитие на селските райони разгледа този въпрос на своето 
заседание от 22 януари 2020 г. На същото заседание1 тя единодушно реши да прикани 
водещата комисия по конституционни въпроси да включи в своята препоръка 
посочените по-долу предложения.

С уважение,

(подпис) Норберт Линс
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони би желала да изтъкне следните 
основни точки по отношение на въздействието на излизането на Обединеното кралство 
от ЕС върху селското стопанство на ЕС и на решенията, предложени в споразумението 
за оттегляне и политическата декларация. 

1. Оттеглянето на Обединеното кралство изглежда не поражда непреодолими 
проблеми по отношение на селскостопанската политика, тъй като прилагането на 
механизмите и плащанията на ОСП към Обединеното кралство може да бъде 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Норберт Линс (председател), Марейд Макгинес (докладчик 
по становище), Алваро Амаро, Франц Богович, Даниел Буда, Херберт Дорфман, Балаж Хидвеги, Петер 
Яр, Марлене Мортлер, Ан Сандер, Симоне Шмидбауер, Хуан Игнасио Соидо Алварес, Клара Агилера, 
Ерик Андрийо, Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Адриан-Драгош Беня, Изабел Карваляйш, Паоло Де 
Кастро, Юозас Олекас, Масимилиано Смерильо, Атидже Алиева-Вели, Асгер Кристенсен, Жереми 
Десерл, Мартин Хлавачек, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Шийла Ричи, Мара Бицото, Анджело Чока, 
Иван Давид, Жил Льобретон, Максет Пирбакас, Беноа Бито, Мартин Хойслинг, Пер Холмгрен, Бронис 
Ропе, Сара Винер, Масали Агилар, Кшищоф Юргел, Збигнев Кужмюк, Берт-Ян Руйсен, Вероника 
Вреционова, Люк Минг Фланаган, Петрос Кокалис, Дино Джарусо, Иван Вилибор Синчич
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преустановено сравнително лесно. Фактът, че краят на преходния период, 
предвиден в Споразумението за оттегляне, ще съвпадне с края на текущата МФР 
(2014—2020 г.), ще улесни нещата в това отношение;

2. При все това бихме желали да посочим, че всяко удължаване на преходния период 
ще трябва да бъде придружено от подходящи финансови разпоредби и сметки, 
които да бъдат надлежно уредени в края на този период, както е предвидено в 
член 132 от споразумението, независимо от това, че от 2021 г. нататък Обединеното 
кралство ще се счита за трета държава в рамките на МФР;

3. Осигуряването на непрекъснатост на защитата в Обединеното кралство за 
многобройните (над 3000) географски означения, приложими за селскостопанските, 
хранителните и алкохолните продукти с произход от ЕС, бе сериозен източник на 
безпокойство за комисията по земеделие и развитие на селските райони по време на 
преговорите по споразумението. Ето защо комисията изразява задоволството си, че 
настоящият текст гарантира защитата на географските указания на ЕС в Северна 
Ирландия, както и защитата на географските указания на ЕС, одобрени до края на 
преходния период в други части на Обединеното кралство;

4. Бихме искали да подчертаем колко е важно тази защита да се запази в 
разпоредбите, уреждащи бъдещите отношения. Нещо повече, тези договорености 
следва не само да обхванат всички съществуващи географски указания на ЕС, но 
също така, по наше мнение, да включват механизми за двустранно сътрудничество 
за взаимно признаване от страна на Обединеното кралство и на ЕС-27 на новите 
географски означения, одобрени след преходния период, а също така, при 
целесъобразност, в случай че Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия престане 
да се прилага съгласно член 18 от него;

5. Напълно съзнаваме, че въпросът за Ирландия и Северна Ирландия има измерения с 
въздействие далеч отвъд сектора на селското стопанство. Като се има предвид 
обаче значението на тарифните и нетарифните бариери в селското стопанство, 
силно интегрираният и взаимозависим характер на ирландските и 
северноирландските селскостопански пазари и постоянното движение през 
границата на живи животни, готови продукти и продукти, за които е необходимо 
допълнително обработване, гладкото решаване на този проблем е от особено 
значение за този сектор. В тази връзка комисията AGRI приветства запазването на 
съществуващото положение, на настоящата невидима граница и на 
сътрудничеството между северната и южната част на остров Ирландия, както е 
предвидено в Споразумението от Разпети петък, при условие че е спазено 
демократичното съгласие, посочено в член 18 от Протокола за Ирландия/Северна 
Ирландия;

6. Същевременно бихме искали да подчертаем, че е абсолютно наложително да се 
гарантира правилното прилагане на протокола, не само за да се запази 
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съществуващото положение, но и да се предотврати създаването на „вратички“ в 
тарифната и нетарифната защита на ЕС. Работата на Съвместния комитет при 
финализирането на договореностите по протокола ще бъде от ключово значение. 
Тези две цели следва също така да бъдат отразени и изпълнени във всички 
договорености относно бъдещите отношения, в случай че протоколът престане да 
се прилага съгласно член 18;

7. Най-важните въпроси в областта на селското стопанство, повдигнати от излизането 
на Обединеното кралство от ЕС, се отнасят до търговията. Селскостопанските и 
хранителните продукти са тези с най-високите равнища на тарифна и нетарифна 
защита в ЕС, както е в повечето държави по света и както вероятно ще бъде и в 
Обединеното кралство. Поради това този сектор е засегнат в най-голяма степен от 
оттеглянето на Обединеното кралство от митническия съюз и единния пазар в края 
на преходния период, особено предвид факта, че съответният обем на търговията е 
значителен: въз основа на настоящите търговски потоци Обединеното кралство би 
могло да стане най-големият търговски партньор на ЕС-27 за селскостопански 
хранителни продукти след излизането на Обединеното кралство от ЕС, по 
отношение както на износа, така и на вноса;

8. Поради това бихме искали да отбележим, че ако споразумението влезе в сила, ще 
бъде от изключително значение преходният период да бъде използван, за да се 
договорят всеобхватни споразумения, които да създадат зона за свободна търговия, 
както е предвидено в политическата декларация. В противен случай 
селскостопанският сектор ще бъде изправен пред реален риск от крах на 
двустранната търговия, а Обединеното кралство и ЕС-27 ще се окажат подчинени 
на правилата на Световната търговска организация без преференциален достъп до 
пазара на другата страна и дори с евентуални отклонения по отношение на 
съответните си регулаторни рамки. Бихме искали да подчертаем, че от гледна точка 
на комисията по земеделие и развитие на селските райони следва да се направи 
всичко възможно, за да се избегне подобен сценарий. Ако това се окаже 
невъзможно и се стигне до оттегляне без споразумение, комисията по земеделие и 
развитие на селските райони ще призове настоятелно Комисията да предостави 
достатъчно ресурси за смекчаване на последиците за земеделските стопани и 
хранително-вкусовата промишленост в края на преходния период, както беше 
планирано в случай на неизпълнение на задължението за ратифициране на 
споразумението за оттегляне;

9. Новата национална селскостопанска политика, която Обединеното кралство ще 
въведе след оттеглянето си от ЕС, и новите търговски споразумения, които ще 
сключи с други трети държави, също ще окажат решаващо въздействие върху 
сектора. Въпреки това те са извън обхвата на настоящото становище относно 
споразумението;

10. Поради това комисията по земеделие и развитие на селските райони (комисията 
AGRI) категорично подкрепя Споразумението за оттегляне, договорено между 
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преговарящите от ЕС и Обединеното кралство и предоставено на Парламента за 
одобрение, и се надява, че влизането в сила и правилното изпълнение на това 
споразумение ще отвори пътя към договорености относно бъдещите отношения, 
които ще запазят, доколкото е възможно, интересите на ЕС в областта на селското 
стопанство.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище по правни въпроси относно сключването на Споразумението за 
оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 
(2018/0427(NLE))

На заседанието от 6 ноември 2019 г. координаторите на комисията по правни въпроси 
решиха да изготвят становище под формата на писмо в съответствие с член 56, 
параграф 1 от Правилника за дейността относно Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия1 („Споразумението за оттегляне“) с акцент 
върху правомощията на нашата комисия. Съгласно решението на Председателския 
съвет от 24 октомври 2019 г. бях назначена в качеството си на председател на 
комисията за докладчик по становище на 6 ноември 2019 г. Становището е под формата 
на писмо.

Препоръката:

На заседанието си от 16 януари 2020 г. комисията по правни въпроси съответно реши 
със 17 гласа „за“, 1 глас „против“ и 2 гласа „въздържал се“2 да препоръча на комисията 
по конституционни въпроси да не одобри Споразумението за оттегляне, докато Законът 
на Обединеното кралство за Споразумението за оттегляне, с което ще се приведе в 
действие Споразумението за оттегляне, не е окончателно приет и подписан от всички 
съответни инстанции на Обединеното кралство и неговите правни последици с оглед на 
бъдещото прилагане на Споразумението за оттегляне не бъдат оценени.

Препоръката се предоставя при надлежно отчитане от страна на комисията по правни 
въпроси на разпоредбите на Споразумението за оттегляне, по-специално на неговите 
членове 4 и 5, част II относно правата на гражданите, разпоредбите на част III, дял IV 
относно интелектуалната собственост, дял VI относно текущото съдебно 
сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и тясната им връзка 
със събитията преди края на преходния период; дял X относно текущи съдебни и 
административни производства на Съюза; дял XII относно привилегиите и 

1 ОВ CI 384/1, 12.11.2019 г., стр. 1.
2 На окончателното гласуване присъстваха: Луси Нетсинга (председател), Ибан Гарсия дел Бланко, 
Сергей Лагодински, Марион Валсман (заместник-председатели), Патрик Брайер, Жофроа Дидие, Ангел 
Джамбазки, Хейди Хаутала, Джаки Джоунс, Мислав Колакушич, Жил Льобретон, Карен Мелкиор, 
Лефтерис Николау-Алаванос, Сабрина Пинедоли, Иржи Поспишил, Емил Радев, Франко Роберти, Лише 
Схренемахер, Стефан Сежурне, Аксел Фос, Лара Волтерс, Тимо Вьолкен, Хуан Игнасио Соидо Алварес 
(вместо Естебан Гонсалес Понс съгласно член 209, параграф 7 от Правилника за дейността).
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имунитетите, по-специално разпоредбите относно имунитета на членовете на 
Европейския парламент; и дял XIII относно други въпроси, свързани с 
функционирането на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, част IV 
относно прехода и част VI относно институционалните и заключителните разпоредби, 
като специално внимание беше обърнато на дял I относно последователното тълкуване 
и прилагане.

От името на комисията по правни въпроси бих искала да привлека вниманието на 
комисията по конституционни въпроси към следните елементи, които трябва да се 
считат за съществени за целите на одобрението:

1. Оттеглянето на държава членка от Европейския съюз, макар и да е суверенно право 
на тази държава членка, следва да бъде извършено по възможно най-организиран 
начин, за да не засегне отрицателно Европейския съюз, неговите граждани и процеса на 
европейска интеграция, от една страна, и от друга страна — за да ограничи, доколкото 
е възможно, непосредствените неблагоприятни последици за оттеглящата се държава 
членка и нейните граждани.

2. Без споразумение за оттегляне Обединеното кралство би напуснало автоматично 
Европейския съюз на 31 януари 2020 г., което би се случило по неорганизиран начин. 

3. Обединеното кралство заяви в своята нотификация от 29 март 2017 г. намерението си 
да бъде извън кръга на компетентност на Съда на Европейския съюз. В резолюцията си 
от 3 октомври 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното 
кралство Парламентът подчерта, по-специално по отношение на правата на гражданите, 
че привеждането в действие на ангажимента да се гарантира, че на правата на 
гражданите на ЕС-27, пребиваващи в Обединеното кралство, ще бъде предоставено 
пряко действие чрез инкорпорирането на споразумението за оттегляне в правото на 
Обединеното кралство, следва да бъде направено по начин, който да предотврати 
възможността за едностранното му изменение, да позволи на гражданите на ЕС да се 
позовават на произтичащите от споразумението за оттегляне права пряко пред 
юрисдикциите на Обединеното кралство и публичната администрация и да му 
предостави предимство пред правото на Обединеното кралство и че с цел да се 
гарантира съгласуваността и целостта на правния ред на ЕС, Съдът на Европейския 
съюз (Съдът на ЕС) трябва да остане единствен и компетентен орган за тълкуване и 
прилагане на правото на Европейския съюз и споразумението за оттегляне. В този 
контекст следва да се отбележи, че съгласно условията на Споразумението за оттегляне 
Обединеното кралство изрази съгласие със специални разпоредби по отношение на 
компетентността на Съда на ЕС и тълкуването и прилагането на правото на Съюза. 
Това е съществен елемент от Споразумението за оттегляне и всяко едностранно 
отклонение от неговите разпоредби в това отношение, по-специално чрез приемането 
на разпоредби за прилагане, като например Закон за Споразумението за оттегляне в 
този смисъл, трябва да доведе до въздържане от даването на одобрение от страна на 
Европейския парламент. От това следва, че одобрението на Парламента може да бъде 
дадено само при условие че страните зачитат напълно и добросъвестно внимателно 
балансираното решение, постигнато в Споразумението за оттегляне, по отношение на 
компетентността на Съда на ЕС и ролята му по отношение на тълкуването и 
прилагането на правото на Съюза, както и на самото Споразумение за оттегляне. 
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4. От ключово значение е да се запазят правата на гражданите на ЕС-27, пребиваващи в 
Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС, в 
пълна степен до изтичане на преходния период, а извън този период — до 
максималната възможна степен, и по-специално на семействата и уязвимите граждани, 
и по-конкретно по отношение на придобитите права. Още от самото начало на 
преговорите това беше основната насока на Парламента за водене на преговори и 
условие за даването на одобрение и трябва да остане като такова.

5. Организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз е от 
първостепенно значение за Северна Ирландия и бъдещите ѝ отношения с Ирландия с 
цел опазване на мира и следователно опазване на Споразумението от Разпети петък във 
всичките му части. В това отношение следва да се отбележи, че прилагането на 
изменените разпоредби на преразгледания Протокол за Ирландия и Северна Ирландия 
може да породи предизвикателства и ще трябва да бъде внимателно изградено и 
наблюдавано. Един от елементите, които ще изискват внимателно осъществяване на 
контрол и разглеждане, се отнася до компетентността на дружествата, установени и 
извършващи дейност в Северна Ирландия.

6. Законът на Обединеното кралство за Споразумението за оттегляне, с което ще се 
приведе в действие Споразумението за оттегляне, е акт на вътрешния правен ред на 
Обединеното кралство и неговите правни последици с оглед на изпълнението на 
Споразумението за оттегляне са ключови за даването на одобрение. Те следва да бъдат 
внимателно анализирани, преди да се вземе решение за даване на одобрение, и 
впоследствие да бъдат наблюдавани отблизо както от Обединеното кралство, така и от 
Европейския съюз, в случай че се даде одобрение.

7. Независимият орган по мониторинг, който понастоящем се създава от Обединеното 
кралство, ще бъде компетентен да получава жалби на граждани на ЕС-27 относно 
потенциални нарушения на правата им по силата на Споразумението за оттегляне. Той 
ще бъде компетентен да предприема разследвания и да предявява съдебни искове. Като 
се има предвид бъдещата ключова роля на органа за осигуряване на спазването на 
Споразумението за оттегляне и следователно на правото на ЕС, от първостепенно 
значение е този орган да бъде създаден по начин, който да му позволява да действа 
бързо и при пълна независимост по отношение на жалбите, подадени от граждани на 
Съюза.

8. Споразумението за оттегляне предвижда преходен период до края на 2020 г., който 
може да бъде удължен с най-много 1 или 2 години. Съгласно Споразумението за 
оттегляне по време на преходния период институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза разполагат с предоставените им от правото на Съюза правомощия 
по отношение на Обединеното кралство и на физическите и юридическите лица, 
пребиваващи или установени в Обединеното кралство. По-специално Съдът на 
Европейския съюз е компетентен в съответствие с предвиденото в Договорите. Следва 
да се отбележи, че възможността за удължаване на преходния период следва да бъде 
надлежно разгледана като начин за допълнително улесняване на организираното 
оттегляне на Обединеното кралство чрез приключване на преговорите относно 
бъдещите отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз.
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Вярвам, че горепосоченото представлява полезен принос към доклада, изготвен от 
комисията по конституционни въпроси.

С уважение,

Луси Нетсинга
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И 
ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Г-н Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския 
съюз и Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Председател,

Имам удоволствието да Ви уведомя, че след решението на Съвета на председателите на 
комисии от 12 февруари 2019 г., одобрено от Председателския съвет от 14 февруари 
2019 г., на 26 февруари 2019 г. комисията LIBE реши да поиска да представи становище 
под формата на писмо до комисията AFCO в съответствие с член 56, параграф 1 от 
Правилника за дейността.

Нашата комисия прие такова становище на своето заседание от 13 януари 2020 г. На 
посоченото заседание тя реши да прикани водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в своя проект на препоръки изложените по-долу предложения.

Поради това с настоящото представям становището на комисията LIBE, което се състои 
от две части, а именно част А („Общи бележки“) и част Б („Тематични бележки по област 
на компетентност на комисията LIBE). В становището се разглеждат въпросите, които са 
от компетентността на комисията LIBE и които са от съществено значение за правилния 
и добре подготвен процес на оттегляне, а именно положението и правата на гражданите 
на ЕС и Обединеното кралство, защитата на личните данни, убежището, миграцията и 
управлението на границите, както и сигурността, сътрудничеството в областта на 
правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. За тази 
цел в него се коментира само текстът на проекта на Споразумението за оттегляне, 
включително перспективата за бъдещо сътрудничество между ЕС и Обединеното 
кралство.

С уважение,

Хуан Фернандо Лопес Агилар
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

A. Общи бележки

Комисията LIBE подчертава необходимостта да се гарантира, че въздействието от 
оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще бъде възможно най-ограничено. Това е 
особено важно в случая с въпросите от компетентността на комисията LIBE, посочени 
по-горе, тъй като те засягат основни аспекти от живота на хората. 

Комисията LIBE счита, че Споразумението за оттегляне има за цел да осигури рамка за 
организирано оттегляне, която да намали във възможно най-голяма степен 
неблагоприятните последици от напускането на Обединеното кралство. 

И накрая, нашата комисия е на мнение, че всяко бъдещо международно сътрудничество 
между ЕС и Обединеното кралство следва да продължи да отразява споделеното 
зачитане на международното право, правата на човека и принципите на правовата 
държава.

Б. Тематични бележки

1. Права на гражданите

Съгласно резолюцията на ЕП от 14 май 2018 г.1 следва да се гарантира, че „правата на 
гражданите на ЕС, които пребивават законно в Обединеното кралство, и на гражданите 
на Обединеното кралство, които пребивават законно в ЕС-27, [няма да бъдат] засегнати 
от излизането на Обединеното кралство от ЕС“, и нашата комисия приветства 
Споразумението за оттегляне, което постигна голям напредък в превръщането на това 
ключово изискване на Парламента в реалност. Положително е също така и това, че 
задълженията за Обединеното кралство и ЕС в това отношение се основават на 
принципа на реципрочност. 

Ето защо за комисията LIBE е от решаващо значение, че съгласно Споразумението за 
оттегляне правата на гражданите, включително тяхното съдебно тълкуване, ще бъдат 
запазени по време на преходния период, което също така дава на гражданите от двете 
страни необходимото пространство и време за планиране на техния живот. „Защитата 
през целия живот“ е гарантирана и съгласно член 39 от споразумението, а 
разширяването на компетентността на Съда на Европейския съюз и след оттеглянето и 
обвързващият характер на съдебната практика, постановена преди края на преходния 
период, също са нещо положително в това отношение. Освен това нашата комисия 
приветства цялостното включване на настоящите членове на семействата и бъдещите 
деца в обхвата на Споразумението за оттегляне и свързаните с това гаранции за 
събиране на семействата, защита срещу експулсиране, гаранции по отношение на 
изискванията за доказване на правото на престой и съответните процесуални права, 
както и свързаното с това уверение от страна на правителството на Обединеното 

1 Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения 
между ЕС и Обединеното кралство (2018/2573(RSP))
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кралство, че по време на преходния период и за разлика от неотдавнашната си практика 
то няма да прилага изискване за пълно здравно застрахователно покритие спрямо 
граждани на Съюза, които кандидатстват за временен статут на уседналост или статут 
на уседналост. 

Споразумението за оттегляне представя също така някои уговорки, тъй като някои 
категории граждани, които понастоящем са обхванати от правото на ЕС съгласно 
тълкуването на Съда на ЕС, не попадат в обхвата на неговите разпоредби (например 
граждани на Обединеното кралство, завръщащи се в Обединеното кралство с членове 
на семейството, които не са граждани на ЕС, лица с увреждания и лица, полагащи 
грижи, граждани на трети държави, живеещи в Обединеното кралство, които имат 
силни правни връзки с държавите членки, като например граждани на трети държави, 
родени в ЕС, лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство). Като цяло 
обаче в разпоредбите на Споразумението за оттегляне се определя система, която най-
малко ще осигури известна правна сигурност и предвидимост и ще защити до голяма 
степен правата на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, които са упражнили 
правата си, произтичащи от свободното движение и гражданството на Съюза.

Комисията LIBE е загрижена, че гражданите в Северна Ирландия ще се ползват от 
различни права в зависимост от тяхната националност; настоятелно призовава органите 
на Обединеното кралство да гарантират, че няма да има намаляване на правата на 
гражданите в Северна Ирландия и че Споразумението от Разпети петък ще бъде изцяло 
спазено във всичките му части.

При сегашното състояние на нещата след края на преходния период гражданите на 
Обединеното кралство няма да имат вече права на свободно движение от държавата 
членка, в която са пребивавали, в друга държава членка и за да се ползват от правото на 
свободно движение, ще могат единствено да кандидатстват за гражданство на държава 
членка съгласно съответното национално право или за статут на дългосрочно 
пребиваващ съгласно правото на Съюза. Комисията е на мнение, че бъдещото 
международно споразумение следва да съдържа цялостно продължаване на правата на 
гражданите, гарантирани съгласно Споразумението за оттегляне, както за гражданите 
на ЕС, така и за гражданите на Обединеното кралство, също и след края на преходния 
период. Освен това, според комисията LIBE е важно по-нататъшното конкретизиране 
на правата на гражданите – включително свободното движение на граждани на 
Обединеното кралство в ЕС въз основа на реципрочен подход – да представлява 
крайъгълен камък и неделима част от текста на едно бъдещо международно 
споразумение между ЕС и Обединеното кралство. От съществено значение е също така 
държавите – членки на ЕС-27, да изяснят рамката, която ще се прилага от всяка една от 
тях за гражданите на Обединеното кралство, които желаят да получат статут на 
пребиваващи. Тези мерки следва да са лесни за ползване и прозрачни, за да се улесни 
процесът, както и да са безплатни.

Освен това комисията LIBE е обезпокоена от настоящата схема за уседналост за ЕС, 
въведена от органите на Обединеното кралство, която позволява на гражданите на 
Съюза и на членовете на техните семейства да кандидатстват за статут на уседналост и 
временен статут на уседналост в Обединеното кралство. По-специално, следните 
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аспекти следва да бъдат разгледани във възможно най-кратък срок и най-късно до края 
на преходния период: 

i)  да се гарантира, че органите на Обединеното кралство ще предприемат 
конкретни мерки по проблемите, възникващи във връзка с електронния характер на 
заявлението (трудности при достъпа до заявлението за определени категории граждани 
на Съюза, неправилно автоматично предоставяне на временен статут на уседналост 
вместо статут на уседналост, невъзможност за представяне на хартиен вариант на 
различни документи), както и други предизвикателства при достъпа до приложението;

ii) да се гарантира пълната независимост на Независимия надзорен орган, който 
осъществява преглед и надзор на функционирането на системата и действа бързо по 
жалби от граждани на Съюза и членове на техните семейства;

iii) да се гарантира, че се вземат мерки за достигане до уязвимите граждани и за 
решаване на тяхното положение преди и след крайния срок и за смекчаване на 
последиците за онези граждани на Съюза, които не са успели да кандидатстват за 
схемата за уседналост за ЕС преди крайния срок за кандидатстване не по собствена 
вина; трябва да се избягва криминализирането, дискриминацията, задържането и 
депортирането на граждани, които обичайно биха имали право на пребиваване.

2. Защита на данни

По отношение на защитата на данните комисията LIBE споделя целта на 
Споразумението за оттегляне да гарантира непрекъснатост на защитата, предоставяна 
на физическите лица в Съюза, чиито лични данни ще бъдат обработвани в Обединеното 
кралство след датата на оттеглянето. Членове 70 – 71 от Споразумението предвиждат 
рамка, която би постигнала тази цел по време на преходния период и след него. Поради 
това е от съществено значение оценката на Комисията за адекватността на правната 
рамка за защита на данните на Обединеното кралство да започне незабавно. 

Макар че разпоредбите на Споразумението ясно определят това задължение за 
гарантиране на защитата на физическите лица от ЕС след излизането на Обединеното 
кралство от ЕС, все пак е необходимо практическите условия, които ще бъдат 
приложени, да се придържат изцяло към тази цел. Комисията LIBE подчертава 
необходимостта да се извърши внимателен и задълбочен анализ на правната рамка за 
защита на данните на Обединеното кралство, за да се докаже, че са изпълнени всички 
условия, изисквани от законодателството на Съюза в областта на защитата на данните, 
по-специално Регламент (ЕС) 2016/679, Регламент 2018/1725 и Директива (ЕС) 
2016/680, и от съдебната практика на Съда на ЕС, за да се гарантира равнище на 
защита, което по същество да е равностойно на защитата, предоставяна от Европейския 
съюз. Комисията LIBE признава, че Обединеното кралство е въвело в националното си 
законодателство пакета на ЕС за защита на данните. Той ще служи за основа на 
оценката на адекватността. Комисията LIBE счита, че следва да се обърне специално 
внимание на действащата в Обединеното кралство правна рамка в областите на 
националната сигурност или обработката на лични данни от правоприлагащите органи 
или по въпроси, свързани с миграцията. Комисията LIBE припомня, че програми за 
масово наблюдение, като например „Темпора“, може да не са равностойни на 
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правилата на ЕС за защита на данните, и настоятелно насърчава вземането под 
внимание на съдебната практика в тази област, като например делото Schrems2.

В случай че правната рамка на Обединеното кралство за защита на данните не бъде 
определена като отговаряща на изискванията за решение относно адекватното ниво на 
защита, Европейският съюз следва да подчертае необходимостта от спазване на 
правилата за защита на данните при международното предаване на данни, за да се 
гарантира необходимата приемственост на защитата, предвидена в правото на Съюза в 
областта на защитата на данните. 

Комисията LIBE призовава също така органите за защита на данните на държавите 
членки активно да проследяват целия процес на оттегляне, за да допринесат за 
успешното и организирано оттегляне без ограничения на правата на субектите на 
данни.

3. Сигурност, правоприлагане и съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси

В областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси 
Споразумението за оттегляне предвижда ясни и подробни договорености за всички 
висящи наказателни производства. Наличието на преходен период, през който 
съответният, ясно посочен закон на Съюза ще продължи да се прилага, ще позволи 
приключването на тези производства в съответствие с принципа на правната сигурност 
– водещ принцип в областта на наказателното право и наказателния процес.

Що се отнася до правоприлагането и вътрешната сигурност, в съответствие със 
Споразумението за оттегляне след оттеглянето си Обединеното кралство вече няма да 
има достъп до информационните системи на Съюза, като най-важната от тях е 
Шенгенската информационна система, която съдържа информация както за граждани 
на трети държави, така и за граждани на ЕС. В споразумението за оттегляне се 
определят правила за предприемане на мерки по време на преходния период, които ще 
позволят на Обединеното кралство да продължи да обменя информация чрез системите 
до края на този преходен период. Що се отнася до няколко важни системи, като ШИС и 
SIENA, в Споразумението се предвижда възможността при определени условия да се 
обменя оперативна информация за ограничен период от време след края на преходния 
период, за да се гарантира, че няма да бъде загубена оперативната стойност на 
информацията, съдържаща се в системите в края на преходния период. Тези 
договорености в Споразумението следва да намалят въздействието от рязкото 
прекъсване на връзката с информационните системи на Съюза. Следва да се отбележи, 
че за някои от системите на ЕС, като например тази за PNR данните, това ще 
предостави необходимото време за договаряне на бъдещия режим за обмен на 
резервационни данни на пътниците между Обединеното кралство и ЕС, който също 
следва да бъде оценен от Съда на ЕС. 

Що се отнася до бъдещите отношения с Обединеното кралство, Парламентът 
припомня, че политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения 

2 Решение на Съда от 6 октомври 2015 г. по дело C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection 
Commissioner
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между Европейския съюз и Обединеното кралство, се отнася до широко, всеобхватно и 
балансирано партньорство в областта на сигурността, което ще осигури реципрочни 
договорености за навременен, ефективен и ефикасен обмен на резервационни данни на 
пътниците (PNR данни), за резултатите от обработването на такива данни, които да 
бъдат съхранявани в съответните национални системи за обработка на PNR данни, и за 
обработката на ДНК, пръстови отпечатъци и данни за регистрацията на превозни 
средства (Прюм), както и оперативното сътрудничество посредством Европол и 
Евроюст. Трябва обаче да се припомни, че макар Обединеното кралство вече да не е 
задължено да участва в инструменти на Съюза в областта на полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси вследствие на клаузата за неучастие, 
предвидена в Договора от Лисабон, независимо от това държавата реши да участва в 
някои законодателни мерки в конкретни случаи и въпреки гласуването през 2016 г. за 
напускане на Съюза изглежда, че Обединеното кралство все още желае да участва в 
определени части от полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, след като напусне Съюза. Трябва да има ясна и постоянна рамка за участието 
на Обединеното кралство в полицейското и съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, а не то да се основава на ad hoc решения. Ефективното 
зачитане на основните права на физическите лица, включително непрекъснатото 
спазване и привеждане в действие на ЕКПЧ и адекватната защита на личните данни, 
както и наличието на ефективни правни гаранции, са съществени предпоставки за това 
сътрудничество. Комисията LIBE счита, че това сътрудничество трябва да зависи 
изцяло от спазването на тези принципи. Парламентът припомня, че органите на 
Обединеното кралство са направили копия на лични данни, обработени в Шенгенската 
информационна система, в тежко нарушение на правото на Съюза в областта на 
защитата на данните и че до момента въпросът с това нарушение не е уреден; поради 
това, в съответствие с горепосочените предварителни условия, Парламентът призовава 
Съвета и Комисията да поправят това тежко нарушение и други сериозни нарушения 
преди каквото и да било договаряне на условията за сътрудничество след бърза и 
подробна оценка на положението и съответното докладване пред Парламента.

4. Убежище, миграция и управление на границите

Като общ коментар бъдещото сътрудничество в областта на убежището, миграцията и 
управлението на границите почти не е засегнато в Споразумението за оттегляне. 

В тази рамка ще бъде необходимо да се изясни до каква степен Обединеното кралство 
би желало да продължи да си сътрудничи с ЕС по отношение на общата европейска 
система за убежище, по-специално системата Дъблин, тъй като понастоящем 
Обединеното кралство участва в няколко инструмента. Аналогично, в областта на 
миграцията, включително международното сътрудничество, ще е необходимо 
съответното изясняване относно бъдещото сътрудничество между ЕС и Обединеното 
кралство. В зависимост от продължаващото участие в програми на Съюза в бъдещото 
споразумение следва да бъдат включени и договорености по отношение на фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“, тъй като понастоящем Обединеното кралство 
получава най-високата сума (за мерки в областта на връщането). 

Що се отнася до управлението на границите, понастоящем на Обединеното кралство не 
се разрешава да стане пълноправен член на Frontex на основание, че не участва в 
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свързани части от достиженията на правото от Шенген. Обединеното кралство обаче 
сътрудничи на Frontex по редица начини, включително с оперативна подкрепа в 
областта на връщането и управлението на границите и представителство в качеството 
на наблюдател в управителния съвет. Важно е да се изяснят отношенията на Frontex с 
Обединеното кралство като трета държава в бъдеще. Същото заключение е валидно за 
необходимостта от определяне на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното 
кралство за обмен на информация и за използване на широкомащабни информационни 
системи за управление на границите, по-специално за изясняване на новите условия по 
отношение на управлението и правната сигурност.

Комисията LIBE призовава водещата комисия AFCO да препоръча на Парламента да 
даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 
(2018/0427(NLE)).
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ

Антонио Таяни
Председател
Комисия по конституционни въпроси
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно решението на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия  (2018/0427(NLE))

Уважаеми господин Председател,

Обръщам се към Вас във връзка с одобрението от страна на Вашата комисия относно 
решението на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE)). На своето заседание от 21 
януари 2020 г. комисията по петиции прие становище под формата на писмо, което имам 
удоволствието да Ви представя.

На това заседание1, комисията по петиции реши да призове водещата комисия по 
конституционни въпроси да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за 
решението на Съвета.

Член 227 от ДФЕС предоставя на всички граждани на ЕС и на всички дружества или 
физически лица, пребиваващи на територията на ЕС, правото да внасят петиции в 
Европейския парламент. Това означава, че след Брексит гражданите на Обединеното 
кралство, пребиваващи в Обединеното кралство, вече няма да се ползват от правото да 
участват в Европейската гражданска инициатива след 31 януари 2020 г. и губят правото 
да отправят петиции до Европейския парламент и правото да се обръщат към 
Омбудсмана след края на преходния период (31 декември 2020 г.). Гражданите на ЕС, 
пребиваващи в Обединеното кралство, ще запазят тези права, докато гражданите на 
Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС, ще загубят правото да участват в 
Европейската гражданска инициатива, но ще запазят правото си на петиция.

Комисията по петиции отдава голямо значение на 210-те петиции, получени от граждани, 
в които те изразяват своята сериозна загриженост относно начина, по който Брексит ще 
засегне техните права, по-специално що се отнася до правото да подават заявления до 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Дулорс Монсерат (председател), Татяна Жданока (заместник-
председател), Яна Том (заместник-председател), Асим Адемов, Алекс Аджус Салиба, Исабел Бенхумеа 
Бенхумеа, Мартин Бушман, Ангел Джамбазки, Петер Яр, Манолис Кефалоянис, Адам Коша, Адриана 
Малдонадо Лопес, Улрике Мюлер, Лефтерис Николау-Алаванос, Димитрис Пападакис, Сира Рего, Диана 
Риба и Хинер, Алфред Сант, Нико Земсрот, Андрей Слабаков, Рамона Стругариу, Лорант Винце, Райнер 
Виланд, Косма Злотовски. 
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Омбудсмана и правото на участие в Европейската гражданска инициатива. Освен това 
комисията по петиции е получила многобройни петиции относно правото на събиране 
на семейството, здравеопазване, правото на глас и на пребиваване. Ето защо комисията 
по петиции би желала да подчертае, че е важно да се гарантират правата на гражданите, 
както те са гарантирани от Споразумението за оттегляне.

Комисията по петиции припомня, че защитата на правата на гражданите винаги е била 
основен приоритет за комисията. Комисията по петиции посочва, че в Споразумението 
са установени разпоредбите, насочени към запазване на засегнати от оттеглянето на 
Обединеното кралство статут и права, произтичащи от правото на Съюза, на гражданите 
на ЕС и на Обединеното кралство и на техните семейства. Комисията по петиции 
отбелязва, че правата на тези граждани на Съюза и на членовете на техните семейства, 
които са упражнили правото си на свободно движение в Обединеното кралство в 
съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да 
пребивават там след това, както и правата на гражданите на Обединеното кралство, които 
упражняват същото право в държава — членка на ЕС-27, са защитени чрез 
Споразумението за оттегляне.

Комисията по петиции припомня, че правото на гласуване на избори е основно право, 
което е общо за конституционните традиции на държавите членки и е признато от 
Договорите на ЕС по силата на правото на участие в политическия живот. Участието в 
демократичния живот и упражняването на избирателни права от страна на гражданите 
на ЕС, живеещи в друга държава членка, често е било повдигано като въпрос от 
вносители на петиции.

Ето защо комисията по петиции изразява съжаление, че множество граждани на 
Обединеното кралство са били лишени от правото да гласуват, след като са живели в 
продължение на повече от 15 години в друга държава членка. Обединеното кралство е 
лишило гражданите си от това право въз основа на предположението, че живеещите в 
чужбина не са засегнати от политически решения, вземани в тяхната държава на 
произход. Обединеното кралство също така лишава от избирателни права своите 
граждани в изборите за Европейски парламент, ако те живеят постоянно в трета държава, 
включително дори в държавите членки.

Комисията изразява съжаление, че на множество граждани на Обединеното кралство и 
на всички граждани на ЕС – 27 не беше разрешено да гласуват на референдума за 
Брексит, въпреки че резултатът от гласуването е от решаващо значение за техния живот. 
Правото на гласуване на избори и правни референдуми е основно право и трябва да бъде 
защитавано при всички обстоятелства. То не следва да бъде отнемано на гражданите, 
които решават да се установят и да се движат свободно в друга държава членка.

Накрая, но не на последно място, комисията по петиции подчертава, че приемащата 
държава гарантира, че всяка административна процедура за подаване на заявления за 
предоставяне на статут на пребиваване е гладка, прозрачна и опростена и че се избягват 
ненужните тежести. Комисията счита, че системата, предложена от Министерството на 
вътрешните работи на Обединеното кралство (UK Home Office), „процедурата за 
регистрация“, чрез която гражданите на ЕС – 27 да могат да подават заявления за статут 
на пребиваване, не е достатъчно прозрачна и опростена и създава ненужна и 
несправедлива административна тежест за гражданите на ЕС — 27, като системата дори 



RR\1197308BG.docx 75/77 PE645.036v03-00

BG

съдържа риск гражданите, които имат законно право на пребиваване, да бъдат лишени 
от упражняването на тези права.

Комисията по петиции изразява загриженост във връзка с настоящото прилагане на 
схемата за уреждане на спорове, главно що се отнася до произволното използване на 
понятието „статут на предварително установено лице„ за да не се допуска „напълно 
установен статут“ по технически причини, както и във връзка с потенциалните 
последици за тези лица, които не са успели да подадат заявления преди крайния срок. 
Тази загриженост се основава на езика на Министерството на вътрешните работи на 
Обединеното кралство, що се отнася до евентуалното депортиране на граждани на ЕС, 
както и поради липсата на мерки за подпомагане на уязвимите граждани.

Като взема предвид горепосоченото, комисията по петиции призовава органите на 
Обединеното кралство да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че 
правата на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, са надлежно защитени 
и гарантирани.

Комисията по петиции призовава комисията по конституционни въпроси да препоръча 
на Парламента да даде своето одобрение за решението на Съвета относно сключването 
на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.

С уважение,

Дулорс Монсерат
Председател
Комисия по петиции
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