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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещите 
комисии по външни работи и по международна търговия да включат в предложението 
за резолюция, което ще приемат, следните предложения:

А. Съдържание на предвиденото споразумение, основни ценности и управление

1. приветства проекта на текст на споразумението за новото партньорство с 
Обединеното кралство, публикуван от Европейската комисия на 18 март 2020 г., 
който предлага широкообхватно споразумение, което включва всички области на 
сътрудничество и всеобхватна институционална рамка; отново изразява своята 
позиция, че едно окончателно споразумение следва да има единна, 
последователна рамка за управление, която следва да включва ефективно 
прилагане и стабилен механизъм за уреждане на спорове, като по този начин се 
избягва разпространение на двустранни споразумения;

2. подчертава, че предвиденото партньорство трябва да се основава на споделените 
ценности и принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека, които следва да бъдат изразени в обвързващи 
политически клаузи, както и взаимно доверие; подчертава, че докато ЕС ще 
продължи да бъде обвързан с Хартата на основните права на Европейския съюз, 
споразумението относно бъдещите отношения трябва да включва трайния 
ангажимент на Обединеното кралство за спазване на рамката на Европейската 
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

3. приветства разпоредбите на проекта на текст на Споразумението относно 
запазването на автономността на правния ред на ЕС, включително на ролята на 
Съда на Европейския съюз като последна инстанция за тълкуване на правото на 
ЕС; настоява, че приемането на такава роля е необходимо условие за бъдещото 
сътрудничество;

Б. Напредък на преговорите

4. изразява загриженост относно напредъка на преговорите, включително отмяната 
на два кръга от преговори, планирани по време на периода на ограничителни 
мерки във връзка с COVID-19, както и възобновяването им от 20 април; 
отбелязва, че според информацията, получена от Работната група на Европейската 
комисия за отношенията с Обединеното кралство, въпреки първия обмен на 
становища по въпросите на сигурността, правоприлагането и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси, защитата на данните и правата на 
гражданите, както и миграцията и предоставянето на убежище, който се състоя по 
време на втория кръг от преговорите, не беше постигнат значителен напредък; 
припомня, че съгласно член 132 от Споразумението за оттегляне преходният 
период може да бъде удължен с единно решение на Съвместния комитет преди 1 
юли 2020 г.; отчита факта, че по време на втория кръг от преговорите 
правителството на Обединеното кралство подчерта намерението си да не изисква 
удължаване на преходния период; изразява дълбока загриженост относно 
шансовете за финализиране на преговорите по всички основни въпроси до края на 
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годината, по-специално с оглед на настоящия контекст на пандемията от 
COVID-19 и бавния напредък до момента; призовава партньорите в преговорите 
да положат всички усилия, за да постигнат напредък във всички области на 
преговорите успоредно, включително в най-трудните области, и да приемат 
широкообхватна стратегия за преговори;

В. Права на гражданите и договорености във връзка с мобилността 

5. приема за сведение обсъжданията, провеждани в рамките на Съвместния комитет 
ЕС – Обединено кралство, създаден по силата на Споразумението за оттегляне, и 
предстоящото заседание на специализираната комисия по правата на гражданите; 
призовава съпредседателите на Съвместния комитет активно да включат 
гражданите и организациите на гражданското общество в това отношение; 
изисква Парламентът да бъде в пълна степен информиран за всички проведени 
разисквания и взети решения от Съвместния комитет; изразява загриженост, че 
съгласно най-новите статистически данни във връзка със Схемата за уседналост за 
ЕС1, публикувани от Министерството на вътрешните работи на Обединеното 
кралство на 21 май 2020 г., от общия брой 3 220 100 заявления, разгледани до 30 
април 2020 г., само 58 % са получили статут на уседналост, а 41 % са получили 
временен статут на уседналост; отново отправя призива на Парламента2 по 
отношение на местните схеми за предоставяне на статут на пребиваващо лице 
както в Обединеното кралство, така и в държавите членки, тези схеми да бъдат 
недискриминационни, лесни за ползване и прозрачни, както и безплатни, да имат 
декларативен характер и да предоставят физически документ като доказателство 
за статут; припомня, че гражданите на ЕС, които притежават временен статут на 
уседналост, следва да бъдат третирани еднакво с гражданите на Обединеното 
кралство съгласно Споразумението за оттегляне, включително по отношение на 
достъпа до обезщетения, включително достъп до системата на здравеопазване; 
призовава Съвместния комитет и Комисията да наблюдават съответните развития; 
отбелязва, че е постигнат малък напредък във връзка с призива на Парламента за 
разглеждане на въпроси по отношение на Схемата за уседналост за ЕС, по-
специално във връзка с достъпността на заявлението, независимостта на 
надзорния орган и възможните последици за гражданите на ЕС при неспазване на 
крайния срок, както и във връзка с приложимостта на Схемата за уседналост за 
ЕС в Обединеното кралство по отношение на граждани от ЕС-27 в Северна 
Ирландия, които не са поискали гражданство на Обединеното кралство съгласно 
условията на Споразумението от Разпети петък, и необходимостта от пълно 
спазване на Споразумението от Разпети петък във всичките му части, както е 
посочено в Споразумението за оттегляне; настоятелно призовава органите на 
Обединеното кралство да гарантират, че няма да има намаляване на правата на 
гражданите в Северна Ирландия; подчертава, че тези въпроси ще трябва да бъдат 
изцяло разгледани и оценени до края на преходния период като предварително 
условие за бъдещо споразумение; отчита опасенията, изразени от Обединеното 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2020 г. относно предложения мандат за 
преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - Приет 
текст, P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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кралство във връзка с изпълнението от страна на някои държави членки на 
Споразумението за оттегляне по отношение на правата на гражданите, а именно 
прозрачността и удобството за ползване на схемите за предоставяне на статут на 
пребиваващо лице, както и подкрепата за уязвимите; приветства издаването от 
страна на Комисията на нейната бележка с насоки в подкрепа на националните 
органи при правилно прилагане от тяхна страна на част две от Споразумението за 
оттегляне относно правата на гражданите; призовава Комисията да следи отблизо 
спазването в държавите членки в това отношение;

6. призовава преговарящите страни в пълна степен да зачитат и прилагат правата на 
гражданите, гарантирани по линия на Споразумението за оттегляне, както за 
гражданите на ЕС, така и за гражданите на Обединеното кралство и техните 
семейства; настоятелно призовава преговарящите страни да се стремят към 
постигане на високо равнище на права за мобилност в бъдещото споразумение; 
изразява съжаление относно факта, че досега Обединеното кралство е показало 
малко амбиция по отношение на мобилността на гражданите, от която 
Обединеното кралство и неговите граждани са се възползвали в миналото; 
изтъква, че бъдещи споразумения за мобилност, включително безвизовото 
пътуване за краткосрочни престои, следва да се основават на недискриминация 
между държавите членки на Съюза и пълна реципрочност; в по-общ план счита, 
че по-нататъшното конкретизиране на правата на гражданите чрез правно 
обвързващи разпоредби трябва да представлява крайъгълен камък и неделима 
част от текста на едно бъдещо международно споразумение между ЕС и 
Обединеното кралство; подчертава, че това трябва да включва положението на 
трансграничните работници, чиято свобода на движение следва да бъде 
гарантирана, въз основа на недискриминация и реципрочност;  във връзка с това 
изтъква положението на Гибралтар, където трябва да бъдат гарантирани правата 
на пребиваващите и по-специално на работниците, които се придвижват от двете 
страни, предвид противоречието между Испания и Обединеното кралство по 
отношение на суверенитета над територията; във връзка с това изтъква 
съответните резолюции и решения на Общото събрание на Организацията на 
обединените нации, които бяха одобрени от Парламента и Европейския съвет; 
счита, че условията за влизане и престой с цел научни изследвания, учене, 
обучение, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или 
образователни проекти, работа като „au pair“ и доброволческа дейност в рамките 
на Европейския корпус за солидарност следва да бъдат част от бъдещото 
споразумение и да не бъдат оставени на вътрешна нормативна уредба, като 
подчертава необходимостта от координиран подход от страна на Съюза и 
неговите държави членки; подчертава, че равното третиране на гражданите на 
всички държави–членки на ЕС в това отношение трябва да бъде напълно 
гарантирано; припомня, че извънредното положение във връзка с COVID-19   
показа зависимостта на жизненоважни сектори в Обединеното кралство, като 
например общественото здраве или селското стопанство, от работници от ЕС, 
включително сезонна работна сила;

Г. Защита на данни

7. изтъква значението на защитата на данните както като основно право, така и като 
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ключов фактор за цифровата икономика; припомня своята позиция3, че съгласно 
съдебната практика на Съда на ЕС4, за да може Комисията да обяви адекватността 
на рамката за защита на данните в Обединеното кралство, тя трябва да докаже, че 
Обединеното кралство осигурява ниво на защита, което „по същество е 
еквивалентно“ на равнището, предлагано от правната рамка на ЕС, включително 
относно по-нататъшното предаване на данни на трети държави;

8. припомня, че Законът за защита на данните в Обединеното кралство предвижда 
общо и широко освобождаване от принципите за защита на данните и правата на 
субектите на данни при обработването на лични данни за целите на имиграцията; 
изразява загриженост относно факта, че когато данните на лицата, които не са 
граждани на Обединеното кралство, се обработват съгласно това освобождаване, 
те не са защитени по същия начин като гражданите на Обединеното кралство; 
счита, че това освобождаване би било в противоречие с Общия регламент относно 
защитата на данните; освен това счита, че правната рамка на Обединеното 
кралство относно запазването на електронни телекомуникационни данни не 
отговаря на условията на съответните достижения на правото на ЕС, както те се 
тълкуват от Съда на ЕС5, и следователно понастоящем тази рамка не отговаря на 
условията за адекватност; изразява дълбока загриженост относно писменото 
изявление на министър-председателя на Обединеното кралство от 3 февруари 
2020 г. относно отношенията между Обединеното кралство и ЕС6, в което се 
посочва, че Обединеното кралство ще разработва в бъдеще отделни и независими 
политики в области като защитата на данните;

9. подчертава, че указанията за водене на преговори, приети от Съвета на 25 
февруари7, ясно посочват, че бъдещото партньорство „следва да бъде подкрепено 
с ангажименти за зачитане на основните права, включително адекватна защита на 
личните данни, което е необходимо условие [...] за предвиденото сътрудничество“ 
и „следва да предвижда автоматично прекратяване на сътрудничеството в 
областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, ако Обединеното кралство денонсира Европейската конвенция за 
правата на човека (ЕКПЧ)“ и „автоматично спиране на своето действие, ако 
Обединеното кралство отмени националното право, с което се прилага ЕКПЧ“, 
като същевременно се изтъква, че „Степента на амбициозност на предвиденото в 
партньорството за сигурност сътрудничество в областта на правоприлагането и 
съдебното сътрудничество ще зависи от равнището на защита на личните данни, 
осигурено в Обединеното кралство“ (параграф 118);

3 Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2020 г., цитирана по-горе.
4 Дело C- 362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650
5 Съединени дела C-293/12 и C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; Съединени дела C-203/15 и C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, Решение от 
21 декември 2016 г.; Дело C-623/17, Privacy International, Заключение на генералния адвокат, 15 януари 
2020 г.
6 Писмено изявление HCWS86, в което се посочва „предложеният от правителството подход към 
преговорите с ЕС във връзка с бъдещите ни отношения“, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
7 Указания за водене на преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия, 5870/20ADD 1 REV 3, 25/02/2020.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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10. потвърждава, че в горепосочените указания за водене на преговори също така се 
предвижда, че „Партньорството за сигурност следва да предвижда тясно 
сътрудничество в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество във 
връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното 
преследване на престъпления, като взема предвид бъдещия статус на 
Обединеното кралство на трета държава извън Шенгенското пространство, който 
не предвижда свободното движение на хора“ (параграф 117);

11. изразява загриженост относно факта, че по време на първия кръг от преговорите 
(2 – 5 март 2020 г.) относно бъдещото споразумение за партньорство Обединеното 
кралство заяви, че що се отнася до съдебното и полицейското сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, то няма да се ангажира с изпълнението на 
Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), нито ще приема 
компетентността на Съда на ЕС; изразява съжаление, че последната позиция беше 
запазена по време на втория кръг преговори; изразява становището, че ако 
Обединеното кралство не се ангажира изрично с прилагането на ЕКПЧ и не желае 
да приеме ролята на Съда на ЕС като единствената институция, компетентна да 
тълкува правото на ЕС, не би било възможно постигането на споразумение 
относно съдебното и полицейското сътрудничество по наказателноправни 
въпроси; приема за сведение също така изявленията, направени от преговарящия 
от името на ЕС г-н Барние във връзка с втория кръг от преговорите, в които се 
посочва, че по време на втория кръг от преговорите Обединеното кралство е 
отказало да предостави твърди гаранции за основните права и индивидуалните 
свободи и е настоявало за понижаване на настоящите стандарти и за отклоняване 
от договорените механизми за защита на данните, като по този начин се създават 
сериозни ограничения за бъдещото ни партньорство в областта на сигурността 8;

12. счита, че е необходимо да се обръща специално внимание на правната рамка в 
Обединеното кралство в областта на националната сигурност или обработката на 
лични данни от правоприлагащите органи; припомня, че програмите за масово 
наблюдение, като например тези на Обединеното кралство, не отговарят на 
изискванията, за да бъдат подходящи съгласно правото на ЕС; застъпва се за 
вземането под внимание на съдебната практика на Съда на ЕС в тази област, като 
например делото Schrems, както и съдебната практика на Европейския съд по 
правата на човека; 

13. призовава Комисията да вземе предвид горепосочените елементи, когато оценява 
адекватността на правната рамка на Обединеното кралство по отношение на 
равнището на защита на личните данни, и да гарантира, че Обединеното кралство 
е разрешило проблемите, посочени в настоящата резолюция, преди евентуално да 
обяви за подходящо законодателството на Обединеното кралство за защита на 
данните в съответствие с правото на Съюза, както се тълкува от Съда на 
Европейския съюз; призовава Комисията също така да потърси мнението на 
Европейския комитет по защита на данните и на Европейския надзорен орган по 
защита на данните, като им предостави цялата релевантна информация и 
подходящи срокове за изпълнение на тяхната роля; подчертава, че решението 
относно адекватното ниво на защита не може да бъде предмет на преговори 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739
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между Обединеното кралство и ЕС, тъй като то се отнася до защитата на основно 
право, признато от ЕКПЧ, Хартата и Договорите на ЕС;

Д. Сигурност, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни 
въпроси

14. изразява съжаление, че преговорите в областта на сигурността, правоприлагането 
и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси не са постигнали 
значителен напредък по време на втория кръг на преговорите през април; отново 
заявява, че следва да се постигне осезаем напредък в тази област на следващия 
кръг от преговорите, за да се даде възможност за постигане на споразумение за 
широкообхватно и ефикасно сътрудничество;

15. потвърждава призива си, че с оглед на географската близост и споделените 
заплахи, пред които са изправени ЕС и Обединеното кралство, е важно 
преговарящите страни да се стремят да поддържат ефективни и реципрочни 
договорености за сътрудничество в областта на правоприлагането, което да е 
ефективно и взаимноизгодно за сигурността на техните граждани, като се има 
предвид фактът, че Обединеното кралство понастоящем е трета държава и 
следователно не може да се ползва със същите права и възможности като държава 
членка; подчертава факта, че отделни самостоятелни споразумения биха 
подкопали правната съгласуваност в областта на правоприлагането и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси; настоятелно призовава 
Комисията да се придържа към своите указания за водене на преговори и да се 
стреми да договори единно широкообхватно споразумение;

16. категорично е против искането на Обединеното кралство да получи пряк достъп 
до информационните системи на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните 
работи и да запази статус в агенции в областта на правосъдието и вътрешните 
работи, сходен на този на държавите членки; подчертава още веднъж в това 
отношение, че като трета държава, която не е членка на Шенгенското 
пространство, Обединеното кралство не може да има пряк достъп до данните на 
информационните системи на ЕС или да участва в управленските структури на 
агенциите на ЕС в областта на свободата, сигурността и правосъдието; 
предупреждава, че обменът на информация с Обединеното кралство, включително 
на лични данни, следва да подлежи на строги предпазни мерки, одит и условия за 
надзор, включително равнище на защита на личните данни, равностойно на 
предвиденото в правото на Съюза;

17. припомня, че Шенгенската информационна система (ШИС) беше създадена като 
компенсаторен инструмент за премахване на граничния контрол в Шенгенското 
пространство; изтъква, че законодателството в областта на ШИС изрично 
забранява достъпа на трети държави до системата; подчертава, че като трета 
държава Обединеното кралство не може да има достъп до ШИС; припомня, че 
през 2015 г. Обединеното кралство започна да прилага някои разпоредби на 
достиженията на правото от Шенген във връзка с ШИС в областта на 
полицейското сътрудничество9 и че бяха установени сериозни нарушения при 

9 Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и 
използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II), OВ L 205, 7.8.2007 г., 
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прилагането му от Обединеното кралство и те все още не са отстранени; 
припомня, че на 5 март Съветът издаде набор от препоръки за отстраняване на 
сериозните недостатъци, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от 
Обединеното кралство на достиженията на правото от Шенген в областта на 
ШИС, и че в отговора си Обединеното кралство изрази слабо намерение да 
прилага тези препоръки, в нарушение на правото на ЕС; счита, че бъдещото 
сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта на 
правоприлагането и съдебното сътрудничество следва да се основава на взаимно 
доверие; поради това счита, че договореностите за бъдещото сътрудничество 
между ЕС и Обединеното кралство в областта на правоприлагането и съдебното 
сътрудничество, преди да бъде постигнато споразумение, следва да зависят от 
пълното отстраняване на нарушенията, свързани с използването на системата 
ШИС, и на предполагаемото неуведомяване за 75 000 присъди на другите 
държави членки в съответствие с Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета10 ; 
подчертава, че такова сътрудничество може да бъде одобрено единствено ако се 
установят строги правила за защита на данните и са въведени силни механизми на 
прилагане;

18. посочва, че автоматичният обмен на ДНК данни с Обединеното кралство по 
рамката от Прюм започна едва през 2019 г. и че предстои Съветът да вземе 
решение относно приемането на  решение за изпълнение, което би позволило на 
Обединеното кралство да участва в автоматизирания обмен на дактилоскопични 
данни; изтъква в това отношение, че на 13 май 2020 г., съобразно специалната 
процедура на консултация за актовете по бившия трети стълб, Парламентът 
отхвърли проекта на решение на Съвета поради загриженост във връзка с пълната 
реципрочност при обмена на дактилоскопични данни, гаранциите в областта на 
защитата на данните, както и много краткия срок за неговото прилагане; 
призовава Съвета да разгледа внимателно аргументите на Парламента за 
отхвърляне;  припомня на преговарящите, че, ако бъдат приети, срокът на 
действие на решенията на Съвета за разрешаване на този автоматизиран обмен на 
данни ще изтече в края на преходния период; подчертава необходимостта от 
своевременно споразумение относно нови договорености за бъдещите отношения, 
като се има предвид значението на обмена на информация в борбата срещу 
тежката и организираната трансгранична престъпност и тероризма; счита, че 
бъдещите отношения не следва да бъдат предопределени от правилата, прилагани 
по време на преходния период; счита, че споразумението следва да се основава на 
принципа на пълна реципрочност; 

19. изразява загриженост, че в мандата за преговори на Обединеното кралство липсва 
амбиция във важни области на съдебното сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, като например разпоредби за борба с изпирането на пари и с 
финансирането на тероризма; настоява, че наличието на равнопоставени условия 
в борбата с изпирането на пари е от съществено значение за постигането на 
окончателно споразумение; счита, че преговарящите страни биха могли да 
намерят решение, което да позволява по-амбициозно сътрудничество от това по 

стр. 63.
10Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и 
съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки 
(ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23).
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линия на Конвенцията на Съвета на Европа за екстрадиция;

Е. Миграция, убежище и управление на границите 

20. подчертава необходимостта от договаряне на условията за сътрудничество във 
връзка с миграцията на граждани, различни от тези на двете страни, като се 
зачитат основните права, запазва се човешкото достойнство и се отчита 
необходимостта от защита на най-уязвимите; отново повтаря призива си това 
сътрудничество да съдържа най-малкото мерки, които да подобрят безопасните и 
законни пътища за достъп до международна закрила, включително чрез събиране 
на семейството;

21. подчертава необходимостта от тясно сътрудничество между страните с цел борба 
с незаконното превеждане през граница и трафика на хора, в съответствие с 
международното право, което ще продължи да се прилага за границата между 
Обединеното кралство и ЕС; призовава преговарящите страни да изяснят 
потенциалната роля на Европол и на европейската гранична и брегова охрана, за 
да се даде възможност за такова сътрудничество;

22. приема за сведение изявлението на Комисията относно убежището (приложение Г 
към решението на Съвета за разрешаване на започването на преговори), според 
което Комисията ще вземе под внимание, ако това бъде поискано от Обединеното 
кралство, и ако е в интерес на ЕС, започването на диалог с Обединеното кралство 
относно сътрудничеството в областта на убежището, след като потърси насоки от 
Корепер; настоява, че Обединеното кралство не може да избира кои елементи от 
достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и миграцията би желало 
да запази;

23. отново подчертава необходимостта от приемане на план за събиране на 
семейството, който да бъде готов да влезе в сила в края на преходния период, за 
да се избегнат евентуални пропуски с хуманитарни последици и да се зачита 
правото на семеен живот на лицата, търсещи убежище, в съответствие с член 8 от 
ЕКПЧ, който продължава да се прилага както в Обединеното кралство, така и в 
ЕС;

24. като част от този план и в по-общ план напомня на преговарящите за 
задължението както на ЕС-27, така и на Обединеното кралство да защитават 
всички деца на тяхна територия, независимо от техния статут, отношения или 
семейни връзки, включително непридружени ненавършили пълнолетие лица, и да 
гарантират достъпа на всички деца до тяхното право на закрила, семеен живот и 
благосъстояние с оглед на техните висши интереси, в съответствие с Конвенцията 
на ООН за правата на детето от 1989 г. (КООНПД); отбелязва ангажимента на 
Обединеното кралство да договори план за събиране на семейството за деца, 
търсещи убежище; призовава държавите членки, след като бъдат направени 
конкретни предложения от страна на Обединеното кралство, да дадат мандат на 
Комисията да договори план за събиране на семейството за лицата, търсещи 
убежище;

25. подчертава значението на координиран подход на ЕС по всички тези въпроси, тъй 
като двустранните договорености между Обединеното кралство и отделните 
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държави членки по въпроси като събиране на семейството за лица, търсещи 
убежище, или за бежанци, договореностите за преместване или обратно приемане, 
рискуват да имат отрицателни последици за съгласуваността на политиката на ЕС 
в областта на убежището и миграцията; призовава двете преговарящи страни да се 
стремят към балансиран и конструктивен подход по всички тези въпроси, 
включително законни пътища и споразумения за обратно приемане за граждани 
на трети държави, като се дава приоритет на необходимостта от предоставяне на 
международна закрила на нуждаещите се и се обръща особено внимание на най-
уязвимите – подход, по отношение на който и двете страни са поели ангажимент;

Ж. Сътрудничество с агенциите в областта на правосъдието и вътрешните 
работи

26. повтаря призива си за изясняване на бъдещото практическо сътрудничество 
между органите на Обединеното кралство и агенциите на ЕС в областта на 
правосъдието и вътрешните работи, като се вземе предвид статутът на 
Обединеното кралство като трета държава, която е извън Шенгенското 
пространство и е ключов партньор в борбата срещу тероризма и организираната 
престъпност; призовава преговарящите страни да се стремят към тясно 
стратегическо и оперативно сътрудничество в областта на правоприлагането и 
наказателното правосъдие, при зачитане на техническите и правни ограничения 
на такова сътрудничество.
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