
 

Brexit: nepietiekams progress sarunās par
šķiršanās nosacījumiem
 
Pirmajās četrās Brexit sarunu kārtās nav panākts pietiekams progress ES svarīgākajos
jautājumos, teikts EP rezolūcijas projektā.
 
 
Eiropadomei būtu jānosaka, ka, izpaliekot panākumiem piektajā sarunu kārtā, “pietiekams
progress” nebūtu panākts trīs ES būtiskākajos jautājumos – ES un Apvienotās Karalistes
pilsoņu tiesību aizsardzībā, Apvienotās Karalistes finansiālo saistību noteikšanā un Īrijas un
Ziemeļīrijas robežas jautājuma atrisinājumā. Šāds viedoklis pausts rezolūcijas projektā, ko
ceturtdien apstiprināja Parlamenta Priekšsēdētaju konference (EP priekšsēdētājs un politisko
grupu vadītāji).
 
Nākamajā otrdienā paredzētas debates un balsojums par Brexit koordinācijas grupas izstrādāto
rezolūcijas projektu.
 
EP priekšsēdētājs Antonio Tajāni sacīja: “Mēs atzinīgi vērtējam Ministru prezidentes Mejas
nesenajā Florences runā pausto konstruktīvo pieeju. Pilsoņu tiesību aizsardzība ir Parlamenta
visaugstākā prioritāte. Vienojoties par izstāšanos, būtu jāsaglabā visas pašreizējās pilsoņu
tiesības,  kas  definētas  ES likumdošanā.  Lai  bez  kavēšanās  pabeigtu  sarunu  pirmo fāzi,
būtiskas ir arī papildu garantijas, ka līdz izstāšanās brīdim Apvienotā Karaliste turpinās ievērot
ES likumus.”
 
EP Brexit koordinators Gijs Ferhofštats piebilda: “Ministru prezidente Meja 22. septembra runā
Florencē iezīmēja sarunu virzienu, piemēram, attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas lomu.
Taču mēs vēlētos vairāk skaidrības no Apvienotās Karalistes valdības. Mēs joprojām neesam
saņēmuši  atbildes par  Ziemeļīrijas palikšanu muitas savienībā vai  vienošanos,  kas ļautu
novērst robežas “nocietināšanu”. Attiecībā uz pilsoņu tiesībām un finansiālu vienošanos mēs
joprojām gaidām atbildes uz ES sarunu komandas sniegtajiem priekšlikumiem.”
 
Fakti
 
Deputāti otrdien apspriedīs rezolūcijas projektu ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Žanu Klodu
Junkeru un Brexit sarunu vadītāju Mišelu Barnjē. Apstiprinātā rezolūcija būs Parlamenta nostāja
27 ES valstu līderu sanāksmē, kas 20. oktobrī notiks Briselē. Tajā paredzēts apspriest Brexit
sarunās panākto progresu.
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html


Vienošanās  par  Apvienotās  Karalistes  izstāšanos  varēs  stāties  spēkā  tikai  pēc  Eiropas
Parlamenta  apstiprinājuma.
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170928RES84907/20170928RES84907.pdf
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/sarkanas-linijas-brexit-sarunas
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/20160701TST34439
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
https://epthinktank.eu/2017/09/09/brexit-negotiations-what-think-tanks-are-thinking-2
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