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Брекзит: ЕП поставя на първо място в
преговорите правата на гражданите
 
На 5 април депутатите разискват и гласуват приоритетите си в преговорите за
между Великобритания и ЕС след Брекзит. Ключов принцип за Парламента е
защитата на интересите на хората.
 
На 29 март Великобритания задейства член 50 на Договора за ЕС, като с това даде
начало на дълъг период на преговори между Лондон и Брюксел. Един от основните
въпроси е какво ще се случи с британците, живеещи в ЕС, и с гражданите на ЕС във
Великобритания. Проектът на резолюция, по който Парламентът ще гласува утре,
призовава за справедливо третиране на гражданите и от двете страни и заявява, че на
техните интереси трябва да бъде даден приоритет в преговорите. Депутатите добавят,
че статутът и правата на гражданите трябва да се основават на принципите на
реципрочност, равенство и недискриминация.
 
Сред другите принципи, включени в резолюцията, са:
 

Преговорите трябва да бъдат водени добронамерено и прозрачно 
Не  може  да  се  прави  избор  между  сътрудничество  по  въпросите  на
сигурността  и  бъдещите  икономически  връзки 
Мирният процес в Северна Ирландия трябва да продължи и трябва да бъдат
избегнати твърди ограничения на движението на границата с  Република
Ирландия 
Великобритания  трябва  да  изпълни  ангажиментите,  които  е  поела,
включително  в  бюджетната  област 
Рамката на бъдещите отношения между Великобритания и ЕС може да бъде
обсъждана, само когато бъде постигнат значим напредък в преговорите за
начина на напускане на Великобритания 
Не може да избираш само това, което харесваш: участието в единния пазар
предполага свободно движение на стоки, услуги, капитал и хора 
Не може да има отделни преговори със страни от ЕС или извън ЕС
 

Приоритетите в резолюцията имат важно значение, тъй като те ще помогнат на
депутатите да решат дали крайният резултат от преговорите е задоволителен и дали
Парламентът може да даде съгласието си. Без одобрението на ЕП крайното
споразумение не може да влезе в сила.
 
Следете дебата онлайн
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Можете да гледате дебата и гласуването на резолюцията на живо на нашия уебсайт.
Също така можете да следите разискванията на нашата страница във Facebook или да
се информирате за най-важното в изказванията в Twitter. Снимки и видеоматериали
във връзка с дебата ще бъдат достъпни тук. 
 
Гледайте видеоматериала по-горе, за да си припомните с какви права разполагат
гражданите на Европейския съюз.
 
 
Научете повече за това как ЕС и Великобритания ще определят новите си отношения
след Брекзит.
 
Допълнителна информация
Гледайте пленарния дебат на живо - 5 април, 10 часа българско време
Гледайте гласуването на живо - 5 април, 13 часа българско време
Проект на резолюцията на ЕП
Брекзит: депутатите в ЕП излагат своите условия относно напускането на
Обединеното кралство (29/03/2017 г.)
Оттеглянето на Великобритания от ЕС: как ще протекат преговорите
Повече за ролята на ЕП относно Брекзит
Изследване на правните и процедурни въпроси относно Брекзит (27 март 2017 г.)
Снимки и видеоматериали по темата

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/your-eu-citizenship-rights
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://twitter.com/Europarl_BG
http://audiovisual.europarl.europa.eu/EU-united-kingdom
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439/20160707STO36103/prieghovoritie-za-briekzit-kak-ies-i-vielikobritaniia-shchie-opriedieliat-novitie-si-otnoshieniia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439/20160707STO36103/prieghovoritie-za-briekzit-kak-ies-i-vielikobritaniia-shchie-opriedieliat-novitie-si-otnoshieniia
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170329RES69090/20170329RES69090.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170329IPR69014/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170329IPR69014/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170324STO68408/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160701TST34439/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/EU-united-kingdom

