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Resolucija Evropskega parlamenta o izidu referenduma v Združenem kraljestvu 

(2016/2800(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ob upoštevanju zgodovinskega dejstva, da so se prebivalci ene od držav članic odločili, 

da po referendumu zapustijo Evropsko unijo; 

B. ob upoštevanju izida referenduma, na katerem so Britanci jasno izglasovali izstop 

Združenega kraljestva iz EU (Brexit); ker vse večje kritike na račun EU ni mogoče 

prezreti, ampak bi jo bilo treba obravnavati z daljnosežnim programom reform, s 

katerim bi zagotovili preglednost, odprtost in demokratizacijo, kar bi pomenilo večjo 

udeležbo državljanov; 

C. ker izid referenduma jasno kaže, da so vse večje socialne in ekonomske neenakosti v 

državah članicah in med njimi ena največjih groženj za stabilnost in povezanost EU; 

D. ker člen 50 Pogodbe o Evropski unija (PEU) določa, da obstaja možnost izstopa države 

članice iz Unije; 

E. ker je dogovor, ki sta ga na zasedanju Evropskega sveta februarja 2016 sklenila David 

Cameron v imenu britanske vlade in Evropska unija, ničen in neveljaven; 

1. spoštuje odločitev Britancev, ki jo je treba razumeti kot izziv za izgradnjo drugačne 

Evrope; 

2. poziva, naj se nemudoma uveljavi člen 50 PEU; 

3. opozarja, da je po členu 50 Pogodbe potrebna odobritev EP, in poziva k vključitvi EP v 

vse faze pogajalskih postopkov, povezanih s sporazumom o izstopu; 

4. opozarja, da morajo vse odločitve o prihodnjih odnosih med EU in Združenim 

kraljestvom po njegovem izstopu temeljiti na demokratičnem procesu ter da je treba 

vanje vključiti Evropski parlament in nacionalne parlamente; 

5. poudarja, da izid referenduma kaže na potrebo po drugačni Evropi, ki jo je treba zgraditi 

s soglasjem ljudi, ki pričakujejo konkretne odločitve o socialnih vprašanjih, kot so 

zaposlovanje, preglednost, socialna varnost in zavračanje varčevalnih ukrepov; 

6. poudarja, da izid referenduma in odločitev Britancev jasno kaže, da je EU v globoki 

krizi, ki je posledica neoliberalnih in varčevalnih politik ter slabitve demokracije;  zato 

meni, da je čas, da se Evropa spopade z dejanskimi težavami ljudi in jih začne reševati s 

temeljito spremembo politike, ki bi izpolnila njihova pričakovanja; 

7. znova potrjuje, da brani vrednote demokracije, miru, strpnosti, napredka, solidarnosti in 

sodelovanja med narodi; obsoja porast desničarskih nacionalističnih sil in poudarja, da 
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mora pot naprej temeljiti na Evropi, ki prevzema večjo odgovornost za sprejemanje 

beguncev, namesto da zapira svoje meje tistim, ki bežijo pred vojno in spopadi; 

8. je seznanjen, da so prebivalci s severa Irske glasovali za to, da ostanejo v EU; meni, da 

je britanska vlada izgubila vsa pooblastila za zastopanje interesov prebivalcev na severu 

Irske, povezanih z EU; 

9. meni, da je referendum o irski enotnosti, kot je določen v Velikonočnem sporazumu, 

demokratični imperativ; 

10. poziva EU, naj še naprej podpira mirovni proces na Irskem; 

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 


