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Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 

Ηνωμένου Βασιλείου (2016/2800(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

1. λαμβάνει υπόψη την επιθυμία των βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από την ΕΕ· 

επισημαίνει ότι η εκφρασμένη βούληση του λαού πρέπει να γίνει πλήρως και 

ανεπιφύλακτα σεβαστή, κατ’ αρχάς με την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) το συντομότερο δυνατό· 

2. τονίζει ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ΕΕ: τα συμφέροντα και οι προσδοκίες των 

πολιτών της Ένωσης πρέπει να επανέλθουν στο επίκεντρο της συζήτησης· το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να ξαναρχίσει τώρα· 

3. τονίζει ότι η βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου θα 

πρέπει να γίνει σεβαστή με την ταχεία και συνεπή εφαρμογή της διαδικασίας 

αποχώρησης· 

4. επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ πρέπει να αρχίσουν μόλις γίνει η επίσημη 

γνωστοποίηση· 

5. προειδοποιεί ότι, για να αποφευχθεί η επιζήμια αβεβαιότητα για όλους και να 

προστατευτεί η ακεραιότητα της Ένωσης, η γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 50 

ΣΕΕ πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό· αναμένει από τον Πρωθυπουργό του 

Ηνωμένου Βασιλείου να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28-29 Ιουνίου 2016· με την εν λόγω γνωστοποίηση θα 

κινηθεί η διαδικασία αποχώρησης· 

6. υπενθυμίζει ότι η διευθέτηση που συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών ή 

κυβερνήσεων τον Φεβρουάριο 2016 όριζε πως θα ετίθετο σε ισχύ μόνο αν το Ηνωμένο 

Βασίλειο αποφάσιζε να παραμείνει στην ΕΕ· συνεπώς, είναι άκυρη· 



 

 

7. υπενθυμίζει ότι πριν από τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης δεν μπορεί να 

συμφωνηθεί καμία νέα σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ· 

8. υπενθυμίζει ότι δυνάμει των Συνθηκών απαιτείται έγκριση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, και ότι το τελευταίο πρέπει να συμμετέχει πλήρως σε όλα τα στάδια των 

διαφόρων διαδικασιών για τη συμφωνία αποχώρησης και για οποιαδήποτε μελλοντική 

σχέση· 

9. ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης 

δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ· 

10. τονίζει ότι οι τρέχουσες προκλήσεις επιβάλλουν προβληματισμό σχετικά με το μέλλον 

της ΕΕ· η Ένωση χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί και να γίνει καλύτερη και 

δημοκρατικότερη· επισημαίνει ότι μπορεί μεν κάποια κράτη μέλη να επιλέξουν να 

ενσωματωθούν με πιο αργό ρυθμό ή σε μικρότερη έκταση, αλλά ο πυρήνας της ΕΕ θα 

πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να αποφευχθούν λύσεις «κατά παραγγελία»· θεωρεί 

ότι η ανάγκη για προώθηση των κοινών μας αξιών, για εξασφάλιση σταθερότητας, 

κοινωνικής δικαιοσύνης, βιωσιμότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης, για υπέρβαση της 

τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας, για προστασία των πολιτών και 

για αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης, επιβάλλει την ανάπτυξη και τον 

εκδημοκρατισμό, ιδίως της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και του Χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει 

έχουν ως αποτέλεσμα μια Ένωση που προσφέρει στους πολίτες της αυτό που 

προσδοκούν· 

11. ζητεί έναν χάρτη πορείας για μια καλύτερη Ένωση, βασιζόμενο στην πλήρη αξιοποίηση 

της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο οποίος να ολοκληρωθεί με μια αναθεώρηση των 

Συνθηκών· 

12. θα επιφέρει αλλαγές στην εσωτερική του οργάνωση προκειμένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στη βούληση μιας πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου 

να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

13. λαμβάνει γνώση της παραίτησης του Επιτρόπου του Ηνωμένου Βασιλείου και 

αντιλαμβάνεται ότι το χαρτοφυλάκιό του θα αναδιανεμηθεί· 

14. καλεί το Συμβούλιο να αλλάξει τη σειρά των προεδριών του, έτσι ώστε η διαδικασία 

αποχώρησης να μην υπονομεύσει την τρέχουσα διαχείριση των υποθέσεων της 

Ένωσης· 

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα 

εθνικά κοινοβούλια, και στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. 


