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„По време на Българското председателство на Съвета на ЕС трябва да направим четири важни стъпки по Брекзит и затова разчитаме силно на вас да
поддържате общата европейска линия в преговорите.” Това каза главният преговарящ на Европейската комисия за Брекзит Мишел Барние пред заместник
министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Стъпките са подготовка на директиви за преговорите
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по преходния период, изготвяне на проект на договора за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, даване на мандат на Комисията да преговаря с Лондон за
преходния период и изработване на обща позиция по бъдещите отношения на ЕС с Великобритания.
„Можете да разчитате на нас. Тук сме, за да помогнем”, отвърна министър Захариева и допълни колко важен е този въпрос за България, над 100 000 от чиито
граждани живеят и работят в Обединеното кралство.
Двамата се съгласиха, че зад водените от Комисията преговори трябва да стои солиден консенсус между 27-те държави-членки на ЕС, на основата на доверие
към главния преговарящ.
Министър Захариева информира подробно госта си за приоритетите на Българското председателство и конкретно за вижданията на България относно
европейската перспектива на Западните Балкани. „Ако Европейският съюз пренебрегне този регион, в него ще доминират други сили, които ще го
дестабилизират. Ще ни струва много повече да се борим с това, отколкото да разработваме сега конкретни проекти там”, подчерта тя. „Такива проекти трябва
да касаят не само свързаността на шестте страни помежду им и с ЕС, но най-вече младото население в тях. Правителствата и хората в тези страни са наистина
мотивирани за реформи, нека не убиваме този стремеж”, призова министър Захариева.
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