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Az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredménye  

Az Európai Parlament 2016. június 28-i állásfoglalása az Egyesült Királyságban tartott 

népszavazásból eredő, az Európai Unióból való kilépésről szóló döntésről 

(2016/2800(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

1. tudomásul veszi az Egyesült Királyság állampolgárainak az Európai Unióból való 

kilépésre vonatkozó kívánságát; rámutat, hogy a nép által kinyilvánított akaratot 

maradéktalanul tiszteletben kell tartani, kezdve az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 50. cikkének a lehető leghamarabbi alkalmazásával; 

2. hangsúlyozza, hogy kritikus pillanat ez az Európai Unió számára: az uniós polgárok 

érdekeit és elvárásait újra a vita középpontjába kell helyezni; az európai projektet 

most újra kell indítani; 

3. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság állampolgárainak többségének akaratát 

tiszteletben kell tartani a kilépési eljárás gyors és következetes végrehajtásával; 

4. rámutat, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről szóló, az 

EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalásokat a hivatalos bejelentés közlését követően 

azonnal meg kell kezdeni; 

5. figyelmeztet arra, hogy a mindenki számára káros bizonytalanság megelőzése és az 

Unió integritásának védelme érdekében az EUSZ 50. cikkében említett bejelentésnek 

a lehető leghamarabb meg kell történnie; elvárja, hogy az Egyesült Királyság 

miniszterelnöke a 2016. június 28–29-i Európai Tanácson jelentse be a népszavazás 

eredményét; ezzel a bejelentéssel megkezdődik a kilépési eljárás; 

6. emlékeztet arra, hogy a 2016 februárjában az állam- és kormányfők között létrejött 

egyezség úgy szólt, hogy az csak akkor lép életbe, ha az Egyesült Királyság az 

Európai Unióban maradás mellett dönt; így az egyezség semmissé vált; 



 

 

7. emlékeztet arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás megkötése előtt nem 

lehet megállapodni semmiféle új kapcsolatról az Egyesült Királyság és az Európai 

Unió között; 

8. emlékeztet arra, hogy a Szerződések értelmében az Európai Parlament egyetértése 

szükséges, és az intézményt a kilépésről rendelkező megállapodásra és a jövőbeli 

kapcsolatokra vonatkozó különböző eljárások minden szakaszába teljes mértékben 

be kell vonni; 

9. kéri a Tanácsot, hogy az EUSZ 50. cikkéről tárgyaló félnek a Bizottságot jelölje ki; 

10. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi kihívások szükségessé teszik az Európai Unió 

jövőjéről való gondolkodást; szükség van az Unió reformjára, jobbá és 

demokratikusabbá tételére; megállapítja, hogy jóllehet egyes tagállamok 

választhatják a lassabb vagy kisebb mértékű integrációt, az Európai Unió magját 

azonban meg kell erősíteni, és az „à la carte” megoldásokat el kell kerülni; úgy véli, 

hogy közös értékeink előmozdításának szükségessége, a stabilitás, társadalmi 

igazságosság, fenntarthatóság, növekedés és foglalkoztatás biztosítása, a tartós 

gazdasági és társadalmi bizonytalanság leküzdése, az állampolgárok védelme és a 

migráció jelentette kihívással való szembenézés fejlesztést és demokratizálást kíván, 

különösen a gazdasági és monetáris unió és a szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség tekintetében, valamint a közös kül- és 

biztonságpolitika megerősítését; úgy véli ezért, hogy a reformok eredményeképpen 

egy olyan Uniónak kell létrejönnie, amely teljesíti az állampolgárok elvárásait; 

11. kéri, hogy készüljön ütemterv a jobb Unió kialakítása érdekében, melyet a 

Lisszaboni Szerződés maradéktalan kiaknázására kell alapozni, és a Szerződések 

felülvizsgálatával kell kiteljesíteni; 

12. változtatásokat fog életbe léptetni belső szervezetében annak érdekében, hogy 

tükrözze az Egyesült Királyság állampolgárai többségének az Európai Unióból való 

kilépésre vonatkozó akaratát; 

13. tudomásul veszi az egyesült királysági biztos lemondását és portfóliójának átadását; 

14. felhívja a Tanácsot, hogy soros elnökségeinek rendjét változtassa meg annak 

érdekében, hogy a kilépési folyamat miatt ne kerüljön veszélybe az Unió napi 

ügymenetének irányítása; 

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, a nemzeti 

parlamenteknek, valamint az Egyesült Királyság kormányának. 

 


