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• Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство преодоля предпоследното
препятствие преди да влезе в сила

• Гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета ще приключи процедурата, Брекзит
ще се състои на 31 януари 2020 г

Снимка: Парламентът одобри споразумението за оттегляне на Обединеното кралство, преди гласуването в Съвета за

приключване на процедурата
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Споразумението за оттегляне бе одобрено от Европейския парламент в сряда
вечерта с 621 гласа „за“, 49 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“.
 
Парламентът направи преглед на процедурата за оттегляне до момента и предстоящите
предизвикателства, в дебат с държавния секретар по европейските въпроси Николина
Бръняц, от Хърватското председателство на Съвета на ЕС, председателя на Комисията
Урсула фон дер Лайен и главният преговарящ на ЕС Мишел Барние.
 
Коментирайки историческото значение на гласуването, повечето говорители от името
на политическите групи подчертаха, че споразумението за оттегляне не е краят на
отношенията между ЕС и Обединеното кралство и че връзката между европейските
народи е силна и ще продължи да съществува. Те също посочиха, че ще се вземат поуки
от Брекзит, които трябва да очертаят бъдещето на ЕС и благодариха на Обединеното
кралство  и  неговите  евродепутати  за  техния  принос  по  време  на  членството  на
Обединеното  кралство.
 
Много от участници в дебата предупредиха, че преговорите за бъдещите отношения
между ЕС и Обединеното кралство ще бъдат трудни, особено като се има предвид
представеният график в споразумението за оттегляне.
 
Можете да гледате дебата като кликнете на връзките отдолу:
 
Встъпително изявление на Ги Верхофстад (Обнови Европа, Белгия) координатор на
ръководната група по въпросите на Брекзит
 
Встъпително изявление на Николина Бръняц,  от  Хърватското председателство на
Съвета на ЕС,  и  Урсула фон дер Лайен,  председателя на Комисията
 
Първи тур на говорители от политическите групи
 
Дебат с евродепутати (1ва част)
 
Дебат с евродепутати (2ра част)
 
Дебат с евродепутати (3та част)
 
Заключителни  изявления  на  Мишел  Барние,  ръководител  на  Работната  група  за
отношенията  с  Обединеното  кралство  на  ЕС  и  Николина  Бръняц
 
Заключително изявление на Давид Сасоли, председател на ЕП
 
Парламентът ще има думата в бъдещите отношения с Обединеното кралство
 
Координационната  група  на  Парламента  за  Обединеното  кралство,  водена  от
председателя  на  Комисия  по  външни  работи  на  ЕП  Дейвид  Макалистър  (ЕНП,
Германия),  ще поддържа връзка с Работната група за отношенията с Обединеното
кралство  на  ЕС  и  ще  съгласува  дейността  си  с  Комисията  по  външни  работи  и
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_140
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_140
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statement-by-guy-verhofstadt-re-be-ep-brexit-steering-group-coordinator_I183254-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statements-by-nikolina-brnjac-croatian-presidency-and-by-ursula-von-der-leyen-ec_I183858-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statements-by-nikolina-brnjac-croatian-presidency-and-by-ursula-von-der-leyen-ec_I183858-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-one-round-of-the-political-group-leaders_I183721-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-1st-part_I183258-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-2nd-part_I183722-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-3rd-part_I183863-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-closing-statement-by-michel-barnier-head-of-task-force-for-relations-with-the-uk-and-nikolina-brnjac-croatian-presidency_I183259-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-closing-statement-by-michel-barnier-head-of-task-force-for-relations-with-the-uk-and-nikolina-brnjac-croatian-presidency_I183259-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-the-withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-final-statement-by-david-sassoli-ep-president_I183469-V_v
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_bg
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_bg


Комисията по международна търговия на ЕП. Парламентът ще следи отблизо работата
на  главния  преговарящ  за  ЕС  Мишел  Барние  и  ще  продължи  да  въздейства  на
преговорите  чрез  резолюции.  Съгласието  на  целия  Парламент  е  необходимо  за
окончателното  споразумение.
 
Цитат
 
След  историческия  вот,  председателят  Д.  Сасоли  заяви:  Дълбоко  ме  натъжава
мисълта, че сме стигнали до този момент [...]  петдесет години интеграция не могат
лесно да се развалят. Всички ще трябва да работим усилено, за да изградим нови
отношения, като винаги се съсредоточаваме върху интересите и защитата на правата
на гражданите.  Няма да бъде просто.  Ще има трудни ситуации,  които ще тестват
бъдещите ни отношения. Ние знаехме това от началото на Брекзит. Сигурен съм обаче,
че ще успеем да преодолеем всякакви различия и винаги да намерим допирна точка.”
 
Следващи стъпки
 
За  да  влезе  в  сила,  споразумението  за  оттегляне  трябва  да  мине  през  последно
гласуване  с  квалифицирано  мнозинство  в  Съвета.
 
Преходният период, който започва на 1 февруари, приключва през декември 2020 г.
Всякакво споразумение за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство
трябва да бъде напълно приключено дотогава, за да може да влезе в сила на 1 януари
2021 г.
 
Преходният период може да бъде удължен още веднъж за период от една до две
години,  но  решението  трябва  да  бъде  взето  от  Съвместния  комитет  на  ЕС  и
Обединеното  кралство  преди  1  юли.
 
Парламентът ще трябва да одобри всякакво бъдещо споразумение относно бъдещите
отношения. Ако в такова споразумение се посочват споделени компетенции между ЕС и
държавите  членки,  то  тогава  националните  парламенти  също  трябва  да  го
ратифицират.
 
Бързи факти
 
Гласуването  в  пленарната  зала  на  Парламента  се  проведе  като  следствие  на
приключилия  процес  на  ратификация  в  Обединеното  кралство  и  положителната
препоръка  от  комисията  на  ЕП  по  конституционни  въпроси.  Втората  част  от
споразумението за оттегляне защитава гражданите на ЕС в Обединеното кралство и
гражданите  на  Обединеното  кралство  в  други  държави  членки,  както  и  техните
семейства.
 
Според неговите разпоредби, всички социалноосигурителни права съгласно правото на
ЕС ще бъдат запазени и правата на гражданите ще бъдат гарантирани през целия им
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https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/inta/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en


живот.  Релевантните  административни  процедури  трябва  да  бъдат  прозрачни,
безпроблемни и рационализирани. Мониторингът на изпълнението и прилагането ще се
осъществява от независим орган, който разполага с правомощия, равностойни на тези
на Европейската комисия.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Приетият текст (29.01.2020)
Видеозапис от дебата (29.01.2020)
Проект на законодателна резолюция
Процедурно досие
Проучване на ЕП: Европейският парламент след Брекзит (14-01-2020)
Проучване на ЕП: Преработеното споразумение за Брекзит: Какво се промени и какво
следва? (22-10-2019)
Проучване на ЕП: Брекзит - броени дни до финала (мнение на мозъчни тръстове) (24-
01-2020)
Повече информация относно работата на Парламента за Брекзит
Интервю с координатора за Брекзит на ЕП Ги Верхофстад (Обнови Европа, Белгия)
Правилник за дейността на Европейския парламент
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Delphine COLARD
Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881  64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20200123STO70930/bdeshchite-otnosheniia-mezhdu-es-i-velikobritaniia-triabva-da-bdem-ambitsiozni
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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