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Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за 
атомна енергия ***
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 януари 2020 г. 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 съгласно член 50, 
параграф 2 от Договора за Европейския съюз и 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 на Европейския съвет (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, 

1 OВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 1.
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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 съюз1, от 3 октомври 2017 г. относно актуалното 
състояние на преговорите с Обединеното кралство2, от 13 декември 2017 г. 
относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство3, от 
14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство4, както и от 18 септември 2019 г. относно актуалното 
състояние на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз5,

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
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 споразумението за оттегляне;

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