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Rokovanie o brexite: Pre poslancov sú prioritou
občania
 
Britská vláda začne už čoskoro s Európskou úniou vyjednávať o tom, ako budú vyzerať
ich nové vzťahy potom, čo Spojené kráľovstvo opustí Úniu. Dohodu, ktorá bude
výsledkom týchto rokovaní, musí však odobriť Európsky parlament. Zajtra budú poslanci
počas plenárneho hlasovania rokovať a hlasovať o svojich prioritách. Záleží im najmä na
tom, aby boli zachované záujmy občanov.
 
29. marca aktivovala britská vláda článok 50 Zmluvy o EÚ a oficiálne tak oznámila svoj zámer
opustiť Úniu. Znamená to začiatok zdĺhavých rokovaní, počas ktorých sa bude treba dohodnúť
na budúcich spoločných vzťahoch. Vo vzduchu visí najmä otázka, čo bude s Britmi žijúcimi
v EÚ a občanmi EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Zajtra budú poslanci Európskeho
parlamentu rokovať a hlasovať o uznesení, v ktorom požadujú, aby boli počas rokovaní
o brexite prioritou záujmy občanov a aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo. Ich status a práva
by mali byť založené na princípe reciprocity, rovnosti a nediskriminácie.
 
Ohľadne rokovaní o brexite poslanci okrem toho požadujú  nasledovné:
 

rokovania sa musia uskutočniť v dobrej viere a úplnej transparentnosti, 
nechcú kompromisy medzi bezpečnosťou a budúcimi hospodárskymi vzťahmi, 
v Severnom Írsku musí pokračovať mierový proces, 
Spojené kráľovstvo si musí splniť všetky svoje povinnosti, ku ktorým sa zaviazalo,
vrátane tie, ktoré sa týkajú rozpočtu, 
o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa bude rokovať až vtedy,
keď sa dosiahne pokrok v rokovaniach o tom, ako krajina odíde z EÚ, 
ak chcú Briti zotrvať v jednotnom trhu, musia akceptovať štyri slobody - slobodný
pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb, 
žiadne  samostatné  rokovania  s jednotlivými  členskými  štátmi  EÚ alebo  tretími
krajinami.
 

Uznesenie s prioritami je pre poslancov veľmi dôležité, pomôže im totiž rozhodnúť sa, či dohodu
o brexite odobria alebo nie.  Tá bez súhlasu Parlamentu nemôže vstúpiť do platnosti.
 
Plenárnu debatu a hlasovanie môžete sledovať v priamom prenose na našom webovom portáli.
Taktiež ich budeme vysielať na našom Facebooku, a naživo pokrývať na Twitteri. Ohľadne
Spojeného kráľovstva a brexitu máme pre vás i množstvo audiovizuálnych materiálov.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/home.html
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://twitter.com/Europarl_SK
http://audiovisual.europarl.europa.eu/EU-united-kingdom


Priame prenosy
Plenárna rozprava, v stredu 5. apríla o 9:00
Plenárne hlasovanie, v stredu 5. apríla o 12:00

Ďalšie informácie
Návrh uznesenia
Brexit: Poslanci vytyčujú podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva
z EÚ (29.3.2017)
Spojené kráľovstvo: Čo nasleduje po aktivovaní článku 50
Top téma o brexite
Odchod spojeného kráľovstva z EÚ - právne a procedurálne aspekty (anglicky)

Audiovizuálny materiál
EÚ - Spojené kráľovstvo
Brexit a článok 50

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/your-eu-citizenship-rights
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