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Brexit: Parlament Europejski zaniepokojony
priorytetami rządu brytyjskiego
 

Najtrudniejsza część negocjacji z Brexitem dopiero nadejdzie 
Rząd brytyjski  nie  powinien uważać ustaleń przejściowych ws.  Brexitu za
zagwarantowane 
Parlament  Europejski  zadowolony ze zwiększenia  współpracy obronnej  w
ramach UE 
 

Posłowie dostrzegają postępy negocjacji w sprawie Brexitu, ale uważają, że
najtrudniejsza część rozmów jeszcze się nie zaczęła.
 
Podczas debaty z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i przewodniczącym
Komisji  Jean-Claudem Junckerem w sprawie konkluzji  unijnego szczytu w 14-15 grudnia
posłowie przestrzegali rząd Wielkiej Brytanii, by nie uważał przejściowego porozumienia w
sprawie Brexitu za rzecz oczywistą i podkreślili potrzebę jak najszybszego sformalizowania
porozumienia w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii.
 
 
 
Wezwali również rząd brytyjski do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie oczekiwanego kształtu
przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską, zamiast celebrowania takich
priorytetów jak wybór koloru paszportów (który zresztą każdy kraj zawsze mógł siebie wybrać).
Wielu posłów podkreślało też podczas debaty, że - jeśli chodzi o stosunki ze Wspólnotą - status
państwa nienależącego do UE nigdy będzie mógł być tak dobry, jak pozycja wynikająca z
pełnoprawnego członkostwa w UE.
 
 
 
Część  posłów wyraziła  opinię,  że  negocjacje  między  UE a  Wielką  Brytanią  będą trudne,
ponieważ wszystkie zainteresowane strony starają się wypracować jak najlepsze rozwiązania
dla obywateli. Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu Guy Verhofstadt podkreślił
potrzebę gwarancji dla obywateli UE, którzy chcą mieszkać w Wielkiej Brytanii i będą ubiegać
się w przyszłości o prawo pobytu. Jego zdaniem nowy status pobytu zaproponowany przez
Wielką Brytanię powinien wejść w życie dopiero po zakończeniu okresu przejściowego.
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Odnosząc się do innych ustaleń grudniowego szczytu UE posłowie z satysfakcją odnotowali
również podjęte ostatnio konkretne kroki w kierunku ściślejszej współpracy obronnej między
unijnymi państwami,  podkreślili  potrzebę zreformowania strefy euro i  wezwali  do bardziej
wspólnotowego, unijnego charakteru środków na rzecz rozwiązanie problemów związanych z
migracją i bezrobociem wśród młodzieży.
 
Nagrania wystąpień 
 
 
 
Kliknij,  aby  odtworzyć  poszczególne  wypowiedzi  (szefowie  Rady  Europejskiej,  Komisji  i
przedstawiciele  klubów politycznych  PE).
 
 
 
Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej
 
Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Euroipejskiej
 
Manfred Weber (EPL, Niemcy)
 
Maria João RODRIGUES (S&D, Portugalia)
 
Syed KAMALL (EKR, Wielka Brytania)
 
Guy VERHOFSTADT (ALDE, Belgia)
 
Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL, Cypr)
 
Ska KELLER (Greens/EFA, Niemcy)
 
Rolandas PAKSAS (EFDD, Litwa)
 
Marcel de GRAAFF (ENF, Holandia)
 
Więcej informacji
Brexit:  Wielka Brytania występuje z UE (publikacje po angielsku)
Brexit: Moving to the second phase of negotiations (grudzień 2017)
Brexit (zestaw materiałów)
Debata o przyszłości Unii Europejskiej (zestaw materiałów)
Fragmenty debaty na temat konkluzji szczytu 14-15 grudnia 2017 (nagranie wideo)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-opening-statements_I149078_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-opening-statements_I149078_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-sesion---conclusions-of-the-european-council-meeting-of-14-and-15-december-2017-meps-debate_I149079_08-V_rv
https://epthinktank.eu/2018/01/09/brexit-united-kingdom-withdrawal-from-the-eu-ten-issues-to-watch-in-2018/
https://epthinktank.eu/2017/12/21/the-brexit-process-moving-to-the-second-phase-of-negotiations/
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conclusions-european-council-meeting-debate_I149358-V_v
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Cezary LEWANOWICZ

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu
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Debata z Tuskiem i Junckerem na temat rezultatów grudniowego szczytu UE 14-15 grudnia 2017
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