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Приложено се изпращат на делегациите1 заключенията, приети от Европейския съвет (член
50) на посоченото по-горе заседание.

1

След нотификацията по член 50 от ДЕС членът на Европейския съвет, представляващ
оттеглящата се държава членка, не участва нито в обсъжданията, нито в решенията на
Европейския съвет, които се отнасят до нея.
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Заключения – 29 юни 2018 г.
1.

С оглед на актуалното състояние, представено от преговарящия за Съюза,
Европейският съвет приветства допълнителния напредък, постигнат по части от
правния текст на споразумението за оттегляне от ЕС. Същевременно Европейският
съвет отбелязва, че все още предстои да се постигне съгласие по други важни аспекти,
включително териториалното приложение на споразумението за оттегляне от ЕС, поспециално по отношение на Гибралтар.

2.

Европейският съвет изразява загрижеността си, че все още не е постигнат значителен
напредък във връзка с приемането на решение за „предпазен механизъм“ по отношение
на Ирландия / Северна Ирландия. Той припомня ангажиментите, поети от Обединеното
кралство в това отношение през декември 2017 г. и през март 2018 г., и настоява, че са
необходими по-активни усилия, така че споразумението за оттегляне, включително
неговите разпоредби относно прехода, да може да бъде сключено възможно най-скоро,
за да е в сила от датата на оттегляне. Той припомня, че преговорите могат да напредват
само при условие, че всички поети досега ангажименти се спазват изцяло.

3.

Необходимо е също да се ускори работата с оглед на изготвянето на политическа
декларация относно рамката за бъдещите отношения. Това изисква по-голяма яснота,
както и реалистични и работещи решения от Обединеното кралство по отношение на
позицията му относно бъдещите отношения. Европейският съвет потвърждава отново
принципите, установени в неговите насоки, и позицията, определена през март 2018 г.
Европейският съвет припомня, че ако има развитие в позицията на Обединеното
кралство, Съюзът ще е готов да преразгледа предложението си в съответствие с
принципите, установени в насоките от 29 април и 15 декември 2017 г., както и в тези от
23 март 2018 г.

4.

Европейският съвет подновява призива си към държавите членки, институциите на
Съюза и всички заинтересовани страни да работят още по-усилено за подготвеност на
всички равнища и за всички резултати.
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