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Rada Europejska (bez Wielkiej Brytanii) na nadzwyczajnym posiedzeniu w sobotę 29 kwietnia br. 

przyjęła wytyczne do negocjacji ws. Brexitu, przedstawione w dniu 31 marca. Przed rozpoczęciem 

szczytu doszło do spotkania Przewodniczącego Rady z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 

Parlament może przyjąć lub odrzucić wynik negocjacji. Po przyjęciu wytycznych Komisja Europejska 

ma przedstawić propozycje mandatu negocjacyjnego, który zostanie przyjęty przez ministrów spraw 

zagranicznych UE w dniu 22 maja. Negocjacje ws. Brexitu rozpoczną się po wyborach w Wielkiej 

Brytanii rozpisanych na 8 czerwca br. Podczas kolejnego szczytu UE w czerwcu br. ma zostać ustalony 

harmonogram przeniesienia z Londynu dwóch agencji UE: Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego oraz Europejskiej Agencji Leków. 

Donald Tusk, Przewodniczący Rady odnotował jedność liderów 27 państw członkowskich ws. 

wytycznych, które zostały przyjęte bezpośrednio po rozpoczęciu szczytu i dodał, że daje to mocny 

mandat do negocjacji. Zaznaczył, że przed rozpoczęciem rozmów nt. przyszłych relacji między UE  

a Wlk. Brytanią, musi zostać osiągnięty „wystarczający postęp” w kwestiach praw obywateli, 

rozliczeń finansowych i spraw granicy z Irlandią; dodał, że to szefowie 27 państw członkowskich 

jednomyślnie ocenią, czy „wystarczający postęp” został osiągnięty.  

Odnosząc się do zapewnień strony brytyjskiej, że jest skłonna szybko podpisać porozumienie  

o prawach obywateli UE i Wlk. Brytanii, stwierdził, że będzie ono dotyczyło 4,5 miliona osób i dlatego 

ważniejsza od szybkiej daty podpisania jest jego treść. Tusk dodał, że musi być ono obwarowane 

rzeczywistymi gwarancjami i poinformował, że Komisja Europejska przygotowała listę praw, które 

powinny być zagwarantowane dla osób, które będą w jakiś sposób dotknięte skutkami Brexitu.  

Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, podkreślił „jedność zamiarów i pełną 

harmonię” wśród 27 państw członkowskich i instytucji europejskich co do Brexitu i dodał, że 

Parlament przyjął rezolucję w ww. sprawie zdecydowaną większością głosów. Przypomniał priorytety 

Parlamentu, do których należy przede wszystkim uregulowanie przyszłego statusu obywateli UE  

w Wlk. Brytanii i obywateli brytyjskich w UE. Poinformował, że podczas swojej niedawnej wizyty  

w Londynie rozmawiał z przedstawicielami stowarzyszeń reprezentujących 3 miliony obywateli UE 

mieszkających w Wlk. Brytanii, którzy oczekują od polityków jasnej wizji ich przyszłości po Brexicie. 

Mówiąc o pozostałych priorytetach rezolucji zaznaczył, że pacta sund servanda i Wlk. Brytania musi 

dotrzymać swoich zobowiązań finansowych; nie może też liczyć ma kompromis ws. czterech 

podstawowych swobód. Zaznaczył wagę utrzymania procesu pokojowego w Irlandii Płn. Dodał, że 



Parlament może uchwalić kolejne rezolucje dot. postępów negocjacji ws. Brexitu w zależności od ich 

przebiegu.  

Tajani odnosząc się do swojego niedawnego spotkania z premier T. May poinformował, że jasno 

zadeklarował brak możliwości zawarcia porozumienie w innych dziedzinach bez podpisania umowy 

ws. praw obywateli. Zaznaczył też, że przedmiotem negocjacji nie może być kwestia współpracy  

w obszarze obrony i bezpieczeństwa. Jego zdaniem premier T. May ma konstruktywny i 

pragmatyczny stosunek do negocjacji, który po wyborach może tylko ulec wzmocnieniu. Dodał, że 

zaprosił premier May do wzięcia udziału w jednym z przyszłych posiedzeń Parlamentu.  

Mówiąc o samych negocjacjach przestrzegł przed przedkładaniem interesu narodowego 

poszczególnych państw członkowskich nad interes wspólny i podziałem stanowiska Wspólnoty  

w poszczególnych działach negocjacji. Zasugerował, że niechętni Unii Europejskiej mogą skorzystać 

ze starej rzymskiej zasady „dziel i rządź”.  Powołując się na ostatnie badania Eurobarometru 

podkreślił, że obywatele UE oczekują „więcej Europy” w takich dziedzinach jak: walka z terroryzmem, 

migracja, ochrona granic i walka z bezrobociem.  
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