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B9-0039/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o izstopu Združenega kraljestva iz EU
(2019/2817(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svobodne in demokratične odločitve, ki so jo Britanci sprejeli 23. junija 
2016,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim 
kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije1, in z dne 
3. oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom2,

– ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 18. septembra 2019 o izstopu Združenega 
kraljestva iz EU,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je 23. junija 2016 51,8 % volivcev v Združenem kraljestvu (17,4 milijona ljudi) 
glasovalo za izstop iz Evropske unije – s skoraj natanko enakim odstotkom glasov je 
bila Ursula von der Leyen izvoljena za predsednico Evropske komisije;

B. ker vse finančne obveznosti Združenega kraljestva do EU – in enako tudi finančne 
obveznosti EU do Združenega kraljestva – v skladu z mednarodnim pravom prenehajo 
po preteku roka iz člena 50, razen če ni dogovorjeno drugače;

C. ker je bilo Združeno kraljestvo vsa leta svojega članstva (razen leta 1975) eden 
največjih neto plačnikov EU;

D. ker je EU carinska unija s skupno zunanjo carinsko tarifo in zato ni prostocarinsko 
območje;

E. ker je EU klub, katerega namen je zagotoviti koristi svojim državam članicam, ki pa 
lahko izstopijo, če menijo, da breme članstva ne odtehta njegovih koristi;

F. ker uresničitev urejenega izstopa ni odvisna le od pripravljenosti Združenega kraljestva, 
temveč tudi od dobre volje EU in akterjev, ki se pogajajo v njenem imenu;

G. ker parlamentarna večina v Združenem kraljestvu ni podprla sporazuma o izstopu, ki ga 
je ponudila EU, in zato je vprašanje glede morebitnega neurejenega izstopa ostalo 
nerešeno;

1. opozarja, da sta spoštovanje načel demokracije in nacionalne raznolikosti med 
temeljnimi vrednotami Pogodb EU;

2. opozarja institucije EU in države članice, naj teh načel ne zanemarijo, temveč naj 

1 UL C 298, 23.8.2018, str. 24.
2 UL C 346, 27.9.2018, str. 2.
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spoštujejo demokratično odločitev britanskega demosa;

3. odločno podpira zamisel o omogočanju in institucionalizaciji medvladnega sodelovanja 
med vsemi evropskimi državami – prav tako sodelovanje je namreč vodilo k 
oblikovanju EU;

4. ugotavlja, da institucije EU že dolga leta kažejo interes, da bi obseg svojih pristojnosti 
razširile in tako presegle prvotno zamisel o Evropi narodov, kot jo je zasnoval Charles 
de Gaulle;

5. meni, da je za zamisel o Evropi narodov načelo subsidiarnosti ključno, saj predstavlja 
neizogibno oviro za vse še kako prisotne težnje po centralizaciji in pretirani regulaciji; 
obžaluje, da Komisija in Sodišče Evropske unije načelo subsidiarnosti prezirata, 
spodkopavata in rušita; poudarja, da je treba to načelo ponovno oživiti; poziva, naj se 
nekatere pristojnosti vrnejo državam članicam;

6. pozdravlja živahno demokratično tradicijo v nekaterih državah članicah, ki opozarja, da 
bi se morali upreti nesrečnim težnjam po centralizaciji; 

7. meni, da rezultat referenduma v Združenem kraljestvu pomeni legitimno odločitev 
države članice, da obrne hrbet „vse tesnejši zvezi“;

8. meni, da odhod Združenega kraljestva ne koristi le njemu samemu, temveč tudi vsem 
drugim državam članicam, saj jasno kaže, da članstvo v EU ni neizbežno in da gre za 
demokratično izbiro, sprejeto na nacionalni ravni;

9. meni, da bi moral biti vsak nov dogovor med odhajajočim Združenim kraljestvom in 
preostalo Evropsko unijo vzajemen, saj bi drugačne rešitve ustvarile zamere in težave v 
prihodnosti;

10. dvomi, da je bil sporazum o izstopu oblikovan tako, da bi zagotavljal vzajemnost med 
EU in Združenim kraljestvom; poudarja, da je to, da spodnji dom ni ratificiral 
sporazuma o izstopu in da zanj ni bilo mogoče zbrati parlamentarne večine jasen znak, 
da v sporazumu niso ustrezno odraženi interesi Združenega kraljestva; 

11. zato spoštuje izraženo namero Borisa Johnsona, da kot izhod v sili Združeno kraljestvo 
EU zapusti brez sporazuma o izstopu;

12. poudarja, da bi bil skoraj vsak sporazum o izstopu, o katerem bi se dogovorili skupaj, 
koristnejši za državljane, potrošnike in podjetja v EU;

13. poudarja, da je zaradi neuspešnih pogajanj o obojestransko sprejemljivem sporazumu o 
izstopu ogrožena ekonomska blaginja milijonov ljudi v EU; zato meni, da bi morali biti 
akterji, ki so zadolženi za pogajanja o sporazumu o izstopu, odgovarjati, če strani ne 
bosta sprejeli obojestransko sprejemljivega sporazuma o izstopu; poziva k takojšnjemu 
odstopu Michela Barnierja, ki je kot pogajalec EU za izstop Združenega kraljestva iz 
EU s svojo trdo in konfliktno pogajalsko taktiko povzročil več mesecev trajajočo 
škodljivo gospodarsko in politično negotovost;

14. ostaja skeptičen glede koristi, ki bi jih lahko prinesla nadaljnja širitev;
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15. poudarja, da je izid referenduma jasno pokazal, da želijo Britanci EU zapustiti; meni, da 
bi bil celo scenarij brez dogovora in prehod na pravila STO v trgovinskih odnosih med 
EU in Združenim kraljestvom boljša možnost kot neupoštevanje volje ljudstva;

16. vztraja, da ne bi smeli več odlašati s pogajanji o prihodnjem sporazumu o novih oblikah 
dobronamernega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom, da bi tak sporazum 
lahko začel veljati čim prej;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, 
Komisiji, nacionalnim parlamentom in vladi Združenega kraljestva.


