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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно зачитането на 
демократично изразеното мнение на гражданите:  зачитане на референдума в 
Швейцария за ограничаване на имиграцията

Европейският парламент,

– като взе предвид гражданската инициатива в Швейцария „Против масовата 
имиграция“ от 9 февруари 2014 г.,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. 
(2009/2176(INI)),

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид резултата от инициативата от 2014 г., при която мнозинството 
от швейцарските граждани поиска страната „да управлява самостоятелно 
имиграцията на чужденците“, като определя годишни квоти според нуждите на 
икономиката „при спазване на принципа за националните преференции“;

Б. като има предвид реакцията на Европейската комисия, която „отбелязва 
резултата“, но „въпреки това призовава ЕС да поддържа твърда позиция относно 
спазването на основния принцип на свободно движение на хора“; 

В. като има предвид, че Швейцария не е държава – членка на Европейския съюз, и че 
не е длъжна да се подчинява на правилата на Съюза;

1. призовава да бъдат взети предвид резултатите от референдума в Швейцария от 
страна на Съюза;

2. насърчава Комисията да се откаже от всякакви опити за налагане на санкции или 
за изнудване спрямо Швейцария;

3. призовава отсега нататък в споразуменията на ЕАСТ да се посочва, че тази зона 
има чисто икономически цели и че няма да се допуска никаква политическа 
намеса. 


