
 

Червени линии на ЕП в преговорите за Брекзит
 
Европейският парламент одобри с огромно мнозинство (516 гласа „за“ срещу 133
„против“, с 50 „въздържали се“) резолюция, с която определи своите ключови
принципи и условия за одобряване на споразумението за излизане на
Великобритания от ЕС. Всяко споразумение, постигнато в края на преговорите
между ЕС и Великобритания, ще трябва да заслужи одобрението Европейския
парламент.
 
 
 
Евродепутатите  подчертават  необходимостта  от  осигуряване  на  справедливо  и
равноправно отношение спрямо гражданите на ЕС,  живеещи във Великобритания,
както  и  на  британските  граждани,  пребиваващи в  ЕС.  Те  посочват  също така,  че
Обединеното  кралство  продължава  да  бъде  държава  членка  на  ЕС до  датата  на
официалното си напускане, както и че това поражда права и задължения, включително
финансови задължения, подлежащи на изпълнение дори и след датата на неговото
оттегляне.
 
Резолюцията предупреждава, че ЕП няма да приеме компромис между сигурността и
бъдещата икономическа връзка между ЕС и Обединеното кралство. Освен това текстът
се противопоставя на икономически взаимоотношения, основани на откъслечни или
секторни разпоредби, и подчертава неделимостта на четирите свободи на вътрешния
пазар: свободата на движение на стоки, капитали, услуги и хора. 
 
Накрая, резолюцията посочва, че разговори за евентуални преходни разпоредби биха
могли  да  започнат,  едва  когато  бъде  постигнат  значителен  напредък  по
споразумението за оттегляне . Тези разпоредби не могат да са валидни повече от три
години, а споразумение относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и
ЕС може да бъде сключено едва след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.
 
Гражданите са най-важни
 
Според резолюцията интересите на гражданите трябва да бъдат на първо място още от
самото начало. По-нататък се казва, че гражданите на Ирландия ще бъдат особено
засегнати.  Евродепутатите  призовават  всички  страни  да  се  придържат  към
ангажимента си по отношение на мирния процес в Северна Ирландия и да избегнат
връщането на твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Затова
особените  обстоятелства,  породени  от  тази  ситуация,  трябва  да  бъдат  обект  на
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приоритетно внимание при споразумението за оттегляне.
 
Резолюцията също така предупреждава Обединеното кралство да не прави опити за
ограничаване  на  правата,  свързани  със  свободата  на  движение,  преди  да  се  е
оттеглило  от  ЕС.  Тя  също така  настоява  ЕС-27  да  проучи  начини  да  отговори  на
опасенията на британските граждани, породени от загубата на правата на европейско
гражданство.
 
Общи принципи на преговорите
 
Евродепутатите призовават и двете страни да преговарят добросъвестно и при пълна
прозрачност, за да се осигури организирано оттегляне на Обединеното кралство.
 
Резолюцията  отбелязва,  че  би  било  нарушение  на  европейското  право,  ако
Обединеното кралство започне преговори за търговия с  трети страни,  преди да е
напуснало ЕС. Текстът предупреждава, че същото важи и за двустранни преговори
между  Великобритания  и  отделни  държави  членки  относно  споразумението  за
оттегляне  или  бъдещите  отношения  между  ЕС  и  ОК.
 
Задълженията продължават
 
 
 
Великобритания ще продължи да се ползва с правата си от членството в ЕС до момента
на напускане. В същото време, тя също така ще трябва да продължи да носи своите
отговорности, включително финансовите отговорности, произтичащи от настоящата
многогодишна финансова рамка на ЕС. Някои от тези финансови задължения може да
продължат да бъдат в сила и след датата на оттегляне на страната.
 
Тясно участие на Европейския парламент 
 
Европейският парламент има намерение да развие допълнително някои елементи,
посочени в настоящата резолюция в процеса на преговорите.  Това може да стане,
например, чрез приемане на допълнителни резолюции, включително по конкретни теми
или секторни въпроси.
 
Пленарен дебат относно Брекзит преди вота
 
По-рано  през  деня  лидерите  на  политическите  групи  в  Европейския  парламент
обсъдиха своите приоритети в преговорите за излизането на Великобритания от ЕС.
Основната  роля  на  евродепутатите  в  преговорния  процес  беше  подчертана  от
председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ за ЕС Мишел Барние,
който също участва в дебата. 
 
При  откриването  на  дебата  председателят  на  ЕП Антонио  Таяни  каза:  „Вотът  на
Парламентът ще бъде решаващ за крайния изход от преговорите за оттеглянето на
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Обединеното  кралство  от  ЕС  и  бъдещите  отношения  между  тях.  Последните
терористични атентати показват ясно, че  европейските страни трябва да продължат
да си сътрудничат една с друга.“
 
Дебатът показа широката междупартийна подкрепа за приоритизирането на защитата
на  интересите  на  гражданите,  които  ще  бъдат  най-силно  засегнати  от  Брекзит.
Повечето от лидерите на политически групи подчертаха, че при все важността на това
преговорите да се провеждат в спокойна обстановка, ЕС-27 трябва да остане единен и
решително да защитава своите собствени интереси.  Всички групи от левицата казаха
също така,  че поддържането на височки нива на социална защита ще бъде първи
приоритет за тях.
 
Някои от  лидерите подчертаха,  че  Брекзит  трябва да  послужи за  катализатор за
обновление на ЕС, като покаже колко неразривно взаимно обвързани са държавите
членки помежду си.
 
Лидерите на ЕСПД и ЕНС изразиха своята радост от началото на процеса на оттегляне
и обвиниха ЕС, че се стреми да „накаже“ Великобритания.
 
Кликнете на съответното име, за да гледате пълен запис на изказването.
 
Откриване на председателя Антонио Таяни
 
Манфред Вебер (ЕНП, Германия)
 
Джани Питела (С&Д, Италия)
 
Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия)
 
Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия)
 
Габриеле Цимер (ЕОЛ, Германия)
 
Филип Ламбертс (Зелените, Белгия)
 
Найджъл Фараж (ЕСПД, Великобритания)
 
Марсел Де Храаф (ЕНС, Нидерландия)
 
Данута Хюбнер, председател на комисията по конституционни въпроси
 
Иан Борг, от името на председателството на Съвета
 
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия
 
Мишел Барние, главен преговарящ на ЕС за Брекзит
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http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a76c36f9-e58e-4501-8acc-a74b00903d37
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=f4130a72-fbc1-4288-8e2a-a74c007e64e7
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=2c19b5f9-4b2c-48ea-bb7a-a74c007e6da4
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a3627b5e-c0c6-4ae2-abb9-a74c00828b04
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a81941eb-7d14-45cb-81b9-a74c00829ab4
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=eb652823-e9a4-4a81-adeb-a74c00835a50
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e3b2d145-c92a-4407-aea3-a74c0085795f
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=da6ad055-9a04-4638-a74f-a74c00857219
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=dab628c2-e50e-4367-b073-a74c009c9d66
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=08c80d9e-a573-4644-b7ef-a74c008961ea
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=f389aee4-458e-4d8d-8e21-a74c008daf63
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=f977ed33-d589-4b0c-bfed-a74c009045e1


Допълнителна информация
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Как работи член 50?
Оттеглянето на Великобритания от ЕС: как ще протекат преговорите
Брекзит: ЕП поставя на първо място в преговорите правата на гражданите

Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Предложение за обща резолюция на ЕП относно преговорите с Обединеното кралство
вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския
съюз
Приетият текст скоро ще бъде достъпен тук (05.04.2017 г.)
Видеозапис на дебата (05.04.2017 г.)
Видеозапис на пресконференцията TBC
EbS+ (05.04.2017 г.)
Проучване: Правни и процедурни въпроси по оттеглянето на Великобритания от ЕС
Аудиовизуални материали за професионалисти
Водеща тема „Брекзит“

John SCHRANZ
Press Officer

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
john.schranz@europarl.europa.eu

Krasimir SAVOV
COMM

+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2593(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0237+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0237+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0237+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20160701TST34439/


https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1
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