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Μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κάνει το πρώτο βήμα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με
το Ηνωμένο Βασίλειο

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση προς το Συμβούλιο για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εν λόγω σύσταση βασίζεται στις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στην πολιτική διακήρυξη που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και
του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2019.

Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση οδηγιών διαπραγμάτευσης, οι οποίες καθορίζουν το πεδίο
εφαρμογής και τους όρους της μελλοντικής εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο στην οποία
αποβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω οδηγίες καλύπτουν όλους τους τομείς ενδιαφέροντος για
τις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας, της
επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, της εξωτερικής πολιτικής,
της ασφάλειας και της άμυνας, της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της
Ένωσης, καθώς και άλλων θεματικών τομέων συνεργασίας. Ειδικό κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση
σκιαγραφεί ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας στα
πεδία της οικονομίας και της ασφάλειας.

Ως διαπραγματευτής της ΕΕ, η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται σε στενό συντονισμό με το
Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως
συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αποχώρησης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Είναι πλέον καιρός
να στρωθούμε στη δουλειά. Δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια. Θα διαπραγματευθούμε με
τρόπο δίκαιο και διαφανή, αλλά θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ΕΕ και τα συμφέροντα των
πολιτών μας μέχρι κεραίας.»

Ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Θα
διαπραγματευτούμε καλόπιστα. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται πολύ στενά με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Καθήκον μας θα είναι να υπερασπιστούμε και να
προωθήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας και της Ένωσής μας, προσπαθώντας παράλληλα να
βρούμε λύσεις που θα σέβονται τις επιλογές του Ηνωμένου Βασιλείου.»

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης. Με τον τρόπο αυτόν, η
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί επισήμως να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις ως διαπραγματευτής της
Ένωσης.

Ιστορικό

Την 31η Ιανουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ).

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση καθορίζονται στη συμφωνία αποχώρησης, η οποία
τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει μεταβατική περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας το δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η
μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός αν η μικτή επιτροπή που
συστήνεται βάσει της συμφωνίας αποχώρησης εκδώσει, πριν από την 1η Ιουλίου 2020, μία μόνη
απόφαση για την παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά, κατ' ανώτατο όριο, 1 ή 2 έτη.

Στους προσανατολισμούς του της 23ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε τη
βούληση της Ένωσης να έχει στο μέλλον όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο
Βασίλειο. Σύμφωνα με τους προσανατολισμούς αυτούς, η εν λόγω εταιρική σχέση θα πρέπει να
καλύπτει την εμπορική και οικονομική συνεργασία καθώς και άλλους τομείς, ιδίως την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος, καθώς και την ασφάλεια, την άμυνα και την εξωτερική



πολιτική.

Το πλαίσιο αυτής της μελλοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου
Βασιλείου καθορίζεται στην πολιτική διακήρυξη.

Η σημερινή σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, καθώς το Συμβούλιο καλείται να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να αρχίσει επίσημα
τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης για μια νέα εταιρική
σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο (3 Φεβρουαρίου 2020)

Πρόταση για οδηγίες διαπραγμάτευσης για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ιστοσελίδα: 
Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο — Οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής σχέσης: Οδηγός για τις
διαπραγματεύσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 (24 Ιανουαρίου 2020)
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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