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Abstract 

        For the Europeans, as well as for another important actors of International Relations, Brexit 

has become one of the key issues on their International agenda. The cooperation among states 

around problematic issues is very important. It is obvious that Brexit significantly influences the 

interests of the part of UK - England, Northern Ireland, Republic of Ireland, and European 

Union. The paper investigates this special case that caused the tensing the relations between 

Northern Ireland and UK proper. Correspondingly, the main objectives are to analyze the 

dynamics of these relations since the first Brexit procedures has started. The research question is: 

what kind of influence has Northern Ireland’s case on UK’s integrity in the process of Brexit and 

after it? The analysis uses the qualitative research methodology and its methods: desk-research 

of the academic papers, content analysis of the EU state leaders’ official speeches and 

statements. 

       To explain the impact of Brexit on Northern Ireland’s future four interconnected conditions 

has to be considered: the political and historical review around Northern Ireland, single market, 

common tourism zone, “Good Friday Agreement” and its further development. All these factors 

represent the division between Irish Nationalists and society supporting Northern Ireland inside 

the Great Britain. There are two important threats that could turn into obstacles for maintaining 

peace: the first questions “Good Friday Agreement”, relations with EU and keeping common 

institutional framework; the second underlines the issue of the physical border between Northern 

Ireland and Great Britain. Brexit has a potential to violate the peaceful processes. It requires wise 

decisions to subdue the impact of Brexit on Northern Ireland’s issue. The political troubles have 

to be taken into account in decision-making process. 

 

Key words: Brexit, Backstop, Northern Irland, Good Friday Agreement, Peace Process, UK, 

EU. 

 

 

 

 

 


