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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва комисията по външни работи и 
комисията по международна търговия, като водещи комисии, да включат в 
предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения:

Относно изпълнението на Споразумението за оттегляне

1. припомня своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно прилагането и 
мониторинга на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението 
за оттегляне1, като изтъква отново, че пълното прилагане на Споразумението за 
оттегляне остава първостепенен приоритет; подчертава, че пълното прилагане на 
Споразумението за оттегляне, включително на Протокола за Ирландия/Северна 
Ирландия, е важна предпоставка и основен елемент за осигуряване на доверието, 
необходимо за успешното бъдещо партньорство между ЕС и Обединеното 
кралство; изразява загриженост във връзка с това, че въпреки ангажимента, поет 
от правителството на Обединеното кралство за опазване на Споразумението от 
Разпети петък и за изпълнение на неговите задължения съгласно Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия и на задълженията му по отношение на правата на 
гражданите съгласно Споразумението за оттегляне, публичните изявления 
разкриват липса на политическа воля за пълно спазване на неговите правни 
задължения съгласно Споразумението за оттегляне, като например по отношение 
на проверките на стоките в Ирландско море;

 2. припомня, че спазването на договорите представлява основен принцип на всеки 
правен ред, и по-специално на международния правен ред; подчертава, че 
стабилността и доверието в отношенията между Европейския съюз и 
Обединеното кралство зависят от спазването и от двете страни на принципите на 
обвързващото Споразумение за оттегляне и Политическата декларация на ЕС и 
Обединеното кралство и че те трябва да бъдат прилагани добросъвестно, за да се 
избегнат смущения и за да се осигури правна сигурност за гражданите и 
стопанските субекти;

3. изразява загриженост относно процеса на кандидатстване по Схемата за 
уседналост за Европейския съюз; отбелязва в тази връзка, че според последните 
статистически данни за Схемата за уседналост за Европейския съюз за февруари 
2020 г., публикувани от Министерството на вътрешните работи на Обединеното 
кралство на 19 март 2020 г., общият брой на заявленията, подадени до 29 
февруари 2020 г., е бил над 3,3 милиона (3 343 700), като от общия брой 
разгледани заявления 58% са завършили с предоставянето на статут на 
уседналост, а 41% с предоставянето на временен статут на уседналост; 

4. счита, че броят на случаите на предоставяне на временен статут на уседналост е 
непропорционално висок в сравнение с броя на случаите на предоставен статут на 
уседналост; настоятелно призовава Министерството на вътрешните работи на 
Обединеното кралство да проявява гъвкавост при приемането на доказателствата, 
предоставяни от кандидатите, че са били в страната за необходимия срок от пет 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0006.
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години; изразява също така загриженост, че на кандидатите не се предоставя 
физическо доказателство за статута, който са придобили; призовава Европейската 
комисия да провери дали правата на гражданите на ЕС от уязвими групи и групи в 
неравностойно положение са били спазени по отношение на статута им по 
схемата за уседналост; изразява загриженост, че гражданите с временен статут на 
уседналост нямат достъп до обезщетения, освен ако не докажат също така своето 
право на пребиваване; припомня, че успехът на бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство зависи и от правилното прилагане на разпоредбите на 
Споразумението за оттегляне относно правата на европейските граждани в 
Обединеното кралство;

5. призовава страните да гарантират стриктното изпълнение на Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия; предупреждава, че Съвместният комитет ЕС –
 Обединено кралство, създаден съгласно член 164 от Споразумението за 
оттегляне, не може да се използва като форум за предоговаряне на условията по 
този протокол или по която и да е друга част от Споразумението за оттегляне;

6. отбелязва първото заседание на Съвместния комитет ЕС – Обединено кралство от 
30 март 2020 г., което беше с акцент върху актуалното състояние на изпълнението 
на Споразумението за оттегляне, и по-специално на Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия и частта относно правата на гражданите; подчертава, 
че след това заседание Европейската комисия заяви, че съществува „спешна 
необходимост от представяне на подробен график и предприемане на 
необходимите мерки, като например подготовка за въвеждане на митнически 
процедури за стоки, влизащи в Северна Ирландия от Великобритания, и 
гарантиране, че всички необходими санитарни и фитосанитарни проверки, както 
и други регулаторни проверки могат да бъдат извършвани по отношение на стоки, 
влизащи в Северна Ирландия от държави извън ЕС“;

 7. припомня, че на Съвместния комитет ЕС – Обединено кралство предстои 
вземането на важни решения относно изпълнението на Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия преди края на преходния период; изразява надежда, 
че ще бъде даден приоритет на работата на шестте специализирани комитета, 
предвидени в Споразумението за оттегляне, в ключовите области за изпълнението 
на Споразумението за оттегляне, и в частност на специализирания комитет по 
Протокола за Ирландия/Северна Ирландия; приветства първото заседание на 
специализирания комитет по Протокола за Ирландия/Северна Ирландия от 30 
април 2020 г., след което Европейската комисия отбеляза, че разискванията 
„спешно трябва да бъдат последвани от конкретни мерки“; изразява надежда, че 
ЕС и Обединеното кралство ще успеят да постигнат съгласие по всички 
институционални въпроси, като например създаването на техническа служба на 
Европейската комисия в Белфаст;

 8. припомня, че в Споразумението за оттегляне се предвижда реципрочна защита на 
гражданите на Съюза и на Обединеното кралство, както и на съответните членове 
на техните семейства; призовава на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство 
да бъде предоставена цялата необходима информация за техните права и 
процедурите, които трябва да следват, за да продължат да живеят и работят в 
страната си по пребиваване и да пътуват до и от нея; отново заявява, че правата на 
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гражданите ще продължат да бъдат абсолютен приоритет и призовава за 
продължаване на правата на гражданите, гарантирани съгласно Споразумението 
за оттегляне, както за гражданите на ЕС, така и за техните семейства; припомня 
ангажимента си да наблюдава прилагането на втората част от Споразумението за 
оттегляне от страна на ЕС-27 и отново заявява, че възприемането на 
последователен и щедър подход при защитата на правата на гражданите на 
Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС-27, е от съществено значение;

9. очаква Парламентът да бъде напълно и незабавно информиран за всички 
проведени разисквания и взети решения от Съвместния комитет; припомня в тази 
връзка задълженията, произтичащи от Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета от 30 
януари 2020 г. относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз 
и Европейската общност за атомна енергия2, и по-специално член 2, параграф 3 от 
него, в който се предвижда Парламентът да е в състояние да упражнява изцяло 
институционалните си прерогативи по време на целия процес в Съвместния 
комитет;

 10. подчертава, че съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС Парламентът има право 
да получава изчерпателна информация на всички етапи на изпълнението на 
международните споразумения, сключени от ЕС, което обхваща и 
Споразумението за оттегляне; припомня в този контекст ангажимента, поет от 
председателя на Европейската комисия на пленарното заседание на Парламента 
на 16 април 2019 г., Комисията да осигурява активното участие на Парламента и 
да отчита в максимална степен становищата на Парламента в работата на 
Съвместния комитет, както и всички решения да бъдат вземани при пълно 
отчитане на позицията на Парламента, която е и резултат от многобройни 
вътрешни и публични консултации и от диалог с гражданското общество, 
експерти, националните парламенти и други заинтересовани страни;

11. отново заявява, че Парламентът ще продължи внимателно да следи изпълнението 
на всички разпоредби на Споразумението за оттегляне и на Политическата 
декларация на ЕС и Обединеното кралство;

Относно преговорите за ново партньорство между ЕС и Обединеното кралство – 
институционални разпоредби и управление

12. приветства проекта на текст на Споразумението за ново партньорство с 
Обединеното кралство, публикуван от Европейската комисия на 18 март 2020 г. 
(„проект на текст на Споразумението“), който в общи линии следва мандата за 
преговори и резолюцията на Европейския парламент и предлага всеобхватно 
споразумение за задълбочено и тясно партньорство, цялостна институционална 
рамка и стабилни, основани на правила и приложими разпоредби за решаване на 
спорове, включително във връзка с текущото управление и надзор на 
споразумението, както и договорености относно уреждането на спорове, 
прилагането и съответствието; счита, че с подхода, възприет в проекта на текст на 

2 ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 1.
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Споразумението, предложен от Комисия, се избягва необходимостта от 
сключване на множество двустранни споразумения, което неминуемо би довело 
до пропуски, дължащи се на присъщата сложност и непълнота на подобна 
система;

13. счита, че проектът на текст на Споразумението предвижда стабилна, прозрачна, 
последователна и гъвкава система на управление, включваща механизми за 
уреждане на спорове, които осигуряват ефективни, бързо осъществими и 
възпиращи средства за правна защита, напълно съизмерими с безпрецедентния 
характер на предвижданото широкообхватно партньорство;

14. приветства разпоредбите на проекта на текст на Споразумението, целящи 
запазването на автономността на правния ред на ЕС, включително на ролята на 
Съда на Европейския съюз като последна инстанция при тълкуването на правото 
на ЕС;

15. настоява, че всяко споразумение за нови отношения между ЕС и Обединеното 
кралство трябва да бъде последователно и съобразено както с географската 
близост и трансграничното местно сътрудничество между двете му страни, така и 
с високото равнище на взаимосвързаност на икономиките им; отхвърля в тази 
връзка всякакво „подбиране на най-привлекателни отделни елементи“ от 
различните правни и търговски рамки, приложими в контекста на отношенията 
между ЕС и други трети държави; припомня освен това, че целостта на единния 
пазар трябва да се спазва и че обхватът и дълбочината на бъдещото партньорство 
между ЕС и Обединеното кралство ще зависят от осигуряването на наистина 
еднакви условия на конкуренция;

 16. отхвърля заместването на постигането на всеобхватно споразумение с приемането 
на няколко секторни споразумения, тъй като такова дублиране може да доведе до 
неефективност в бъдещото изпълнение на Споразумението;

 17. взема под внимание документа, публикуван от правителството на Обединеното 
кралство на 27 февруари 2020 г., озаглавен „The Future Relationship with the EU – 
The UK’s Approach to Negotiations“ („Бъдещите отношения с ЕС: подходът на 
Обединеното кралство към преговорите“); изразява дълбоко съжаление, че 
правителството на Обединеното кралство отказва да оповести публично и дори да 
сподели с Европейския парламент и Европейския съвет своите правни текстове, 
което представлява сериозна липса на прозрачност; настоятелно призовава 
работната група за връзки с Обединеното кралство да гарантира прозрачност и да 
подкрепя публикуването на пълните преговорни позиции, за да може 
Европейският парламент да следи преговорите за партньорство по ефективен и 
информиран начин; посочва, че предложенията на Обединеното кралство не 
съответстват напълно на неговите ангажименти съгласно Споразумението за 
оттегляне и Политическата декларация; отхвърля обаче предложението на 
правителството на Обединеното кралство за работа „на парче“, като посочва, че 
то предвижда изключването на сектори като субсидиите, политиката в областта на 
конкуренцията, търговията и труда, търговията и околната среда и данъчното 
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облагане от механизма за разрешаване на спорове на Споразумението, като 
същевременно се предлагат отделни споразумения със специфични управленски 
механизми в области като правоприлагането и съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, ядреното сътрудничество или механизмите за 
разрешаване на спорове в области на политиките, свързани с обмена на данни за 
целите на правоприлагането и оперативното сътрудничество между 
правоприлагащите органи;

18. припомня, че бъдещото партньорство може да бъде сключено единствено с 
пълното участие и окончателното одобрение на Европейския парламент;

19. настоява, че за бъдещите отношения с Обединеното кралство като цяло следва да 
се предвиди цялостна рамка с хоризонтална система за управление; припомня, че 
като бивша държава членка Обединеното кралство разполага със значителни 
структури за институционално сътрудничество и диалог с ЕС, които следва да 
улеснят прилагането на такива хоризонтални договорености;

20. отбелязва освен това, че в съответствие със стандартната практика на ЕС при 
сключването на споразумения за свободна търговия (ССТ), проектът на текст на 
Споразумението предвижда изключения и специално приспособени механизми за 
разрешаване на спорове в определени области, включително дипломатически 
средства за тълкуване и прилагане на частта относно външната политика, 
сигурността и отбраната от проекта на текст на Споразумението, като по този 
начин се предлага достатъчна гъвкавост в рамките на единна и последователна 
цялостна рамка; приветства факта, че евентуални допълнителни споразумения, 
сключени на по-късен етап, ще представляват неразделна част от цялостните 
двустранни отношения, уредени със Споразумението, включително неговите 
институционални разпоредби, както е предвидено в част пета от проекта на текст 
на Споразумението;

21. приветства предложението за създаване на Съвет за партньорство, подпомаган от 
15 специализирани комитета в основните области, обхванати от Споразумението, 
който да отговаря за надзора и улесняването на изпълнението и прилагането на 
Споразумението и евентуални допълнителни споразумения, като по този начин се 
гарантира съвместен постоянен надзор и управление на Споразумението;

 22. призовава за включване в бъдещото споразумение на амбициозни разпоредби 
относно движението на хора; приветства ангажиментите в областта на правата на 
човека, предвидени в проекта на Споразумение, включително за спазване на 
Европейската конвенция за правата на човека; подчертава необходимостта от 
формализиране на тези ангажименти, включително за спазване на решенията на 
Европейския съд по правата на човека; отново заявява, че бъдещото съдебно и 
полицейско сътрудничество и сътрудничество по политиките в областта на 
убежището и миграцията между Съюза и Обединеното кралство следва да са в 
съответствие с такива формализирани ангажименти;

23. подчертава необходимостта от включване на ясни разпоредби, подкрепящи 
целите по член 21 от ДЕС, включително за основан на правила международен ред, 
правова държава и насърчаване на демокрацията, като се обръща специално 
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внимание на опазването на ценностите, основните права и интереси, сигурността, 
независимостта и целостта на Съюза като цяло;

24. приветства предложението за създаване на Парламентарна асамблея за 
партньорство за членовете на Европейския парламент и на Парламента на 
Обединеното кралство, която да има право да получава информация от Съвета за 
партньорство и да му отправя препоръки;

25. подчертава значението на междупарламентарното сътрудничество между 
членовете на парламентите на ЕС и Обединеното кралство; признава 
положителния принос на парламентаристите от Обединеното кралство в рамките 
на междупарламентарните форуми на ЕС преди оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС; очаква продължаване на парламентарните отношения с 
Парламента на Обединеното кралство;

26. счита, че формалните структури, като Парламентарната асамблея за партньорство 
и участието на гражданското общество в изпълнението на Споразумението чрез 
предложените национални консултативни групи и Форум на гражданското 
общество, могат да допринесат съществено за легитимността и прозрачността на 
изпълнението на бъдещото Споразумение и за бъдещото развитие на 
партньорството;

27. счита, че следва да бъдат предоставени повече подробности относно 
функционирането на Форума на гражданското общество, по-специално относно 
начина, по който диалогът и консултациите между Форума и Съвета за 
партньорство ще бъдат организирани;

28. настоява на зачитането на ролята на Парламента в контекста на изпълнението на 
разпоредбите относно регулаторното сътрудничество, в допълнение към, и 
независимо от евентуалната му роля в Парламентарната асамблея за 
партньорство, за да може Парламентът да упражнява подходящ политически 
надзор и за да се гарантират неговите права и прерогативи като съзаконодател; 
счита, че правото на Парламента да бъде информиран относно преразглеждането 
на договорености по Споразумението и евентуални допълващи го споразумения и 
да проследява изпълнението им, следва да е пропорционално на безпрецедентното 
естество на предвижданото партньорство;

 29. припомня, че съгласно член 184 от Споразумението за оттегляне Съюзът и 
Обединеното кралство полагат всички усилия, добросъвестно и при пълно 
зачитане на съответния им правен ред, да предприемат необходимите стъпки за 
договаряне във възможно най-кратък срок на споразуменията относно бъдещите 
им отношения; отбелязва със загриженост, че на този етап от преговорите 
продължават да съществуват значителни различия между страните, включително 
относно обхвата и правната структура на текста, който трябва да бъде договорен; 
изразява съжаление в тази връзка за липсата на желание от страна на 
Обединеното кралство да преговаря по широк кръг от критични въпроси; изразява 
загриженост и относно отрицателното въздействие на пандемията от COVID-19 
върху следването на графика за приключване на преговорите за всеобхватно 
бъдещо партньорство преди края на преходния период на 31 декември 2020 г.; 
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предупреждава, че тези фактори увеличават риска от сценарий на рязко отделяне, 
при който липсата на споразумение за всеобхватно бъдещо партньорство, което да 
гарантира плавен преход, и всички необходими институционални договорености, 
ще доведе до допълнителни икономически щети в допълнение към кризата, 
предизвикана от COVID-19; в този контекст отново изтъква възможността, 
предвидена в член 132 от Споразумението за оттегляне, Съвместният комитет да 
приеме решение за удължаване на преходния период след 31 декември 2020 г.; 
припомня, че решението за удължаване на преходния период трябва да бъде взето 
до 1 юли 2020 г. ;
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