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Uttalande
1.

Vi, stats- och regeringscheferna i 27 medlemsstater, samt ordförandena för Europeiska rådet
och Europeiska kommissionen, beklagar djupt resultatet av folkomröstningen i Förenade
kungariket, men vi respekterar den vilja som en majoritet av det brittiska folket har uttryckt.
Fram till dess att Förenade kungariket lämnar EU kommer EU:s lagar att fortsätta att vara
tillämpliga på och inom landet, både när det gäller rättigheter och skyldigheter.

2.

Förenade kungarikets utträde ur EU måste organiseras så att det sker under ordnade former.
Artikel 50 i EU-fördraget utgör den rättsliga grunden för denna process. Det är den brittiska
regeringens sak att anmäla Förenade kungarikets avsikt att utträda ur unionen till Europeiska
rådet. Detta bör göras så snabbt som möjligt. Inga som helst förhandlingar kan inledas innan
denna anmälan har lämnats in.

3.

När denna anmälan har mottagits kommer Europeiska rådet att anta riktlinjer för
förhandlingar om ett avtal med Förenade kungariket. I den fortsatta processen kommer
Europeiska kommissionen och Europaparlamentet att spela sin roll fullt ut i enlighet med
fördragen.
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4.

I framtiden hoppas vi att Förenade kungariket kvarstår som en nära partner till EU och ser
fram emot att Förenade kungariket meddelar sina avsikter i detta sammanhang. Alla avtal som
eventuellt ingås med Förenade kungariket som ett tredjeland måste vara balanserade vad
gäller rättigheter och skyldigheter. Tillträde till den inre marknaden kräver att alla de fyra
friheterna godtas.

5.

Resultatet av Förenade kungarikets folkomröstning medför en ny situation för Europeiska
unionen. Vi är fast beslutna att alltjämt stå enade och arbeta inom ramen för EU för att
hantera 2000-talets utmaningar och hitta lösningar i våra nationers och folks intresse. Vi är
redo att hantera alla svårigheter som kan uppstå till följd av den aktuella situationen.

6.

Europeiska unionen är en historisk bedrift när det gäller fred, välstånd och säkerhet på den
europeiska kontinenten och förblir vår gemensamma ram. Samtidigt uttrycker många
människor missnöje med den rådande situationen på såväl europeisk som nationell nivå.
Européerna förväntar sig att vi ska bli bättre på att skapa säkerhet, sysselsättning och tillväxt
samt hopp om en bättre framtid. Vi behöver leva upp till detta, på ett sätt som förenar oss, inte
minst i de ungas intresse.

7.

Därför inleder vi i dag en politisk reflektion för att ge en impuls åt ytterligare reformer, i
enlighet med vår strategiska agenda, och åt utvecklingen av ett EU med 27 medlemsstater.
Detta kräver ledarskap från stats- och regeringscheferna. Vi återkommer till denna fråga vid
ett informellt möte i Bratislava i september.
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