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Zadeva:

Zasedanje Evropskega sveta (člen 50) (29. junij 2018)
– sklepi

V prilogi vam 1 pošiljamo sklepe, ki jih je na navedeni seji sprejel Evropski svet (člen 50).

1

Po predložitvi uradnega obvestila v skladu s členom 50 PEU član Evropskega sveta, ki
predstavlja državo članico, ki izstopa, v Evropskem svetu ne sodeluje niti v razpravah niti
pri sprejemanju sklepov v tej zadevi.
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Sklepi – 29. junij 2018
1.

Glede na trenutno stanje, ki ga je predstavil pogajalec Unije, Evropski svet pozdravlja
nadaljnji napredek, dosežen v zvezi z deli pravnega besedila sporazuma o izstopu. Evropski
svet se sicer zaveda, da se bo treba dogovoriti še o drugih pomembnih vidikih, vključno z
ozemeljsko uporabo sporazuma o izstopu, zlasti glede Gibraltarja.

2.

Evropski svet izraža zaskrbljenost, ker še ni bil dosežen bistveni napredek glede dogovora o
„varovalni“ rešitvi za Irsko/Severno Irsko. Ponovno poudarja zaveze, ki jih je Združeno
kraljestvo prevzelo decembra 2017 in marca 2018, ter vztraja, da si je treba intenzivneje
prizadevati za čim prejšnjo sklenitev sporazuma o izstopu, tudi njegovih določb o prehodni
ureditvi, da bi navedeni sporazum lahko začel veljati na datum izstopa. Poudarja, da je
napredek mogoče doseči le, če se dosledno spoštujejo do sedaj prevzete zaveze.

3.

Prav tako je treba pospešiti delo v zvezi z oblikovanjem politične izjave o okviru prihodnjih
odnosov. To zahteva jasnejše stališče ter realistične in uporabne predloge Združenega
kraljestva glede prihodnjih odnosov. Evropski svet ponovno potrjuje načela iz svojih smernic
in stališča iz marca 2018. Opozarja, da je Unija v primeru, da bi se stališča Združenega
kraljestva spremenila, pripravljena ponovno razmisliti o svoji ponudbi, v skladu z načeli iz
smernic z dne 29. aprila in 15. decembra 2017 ter 23. marca 2018.

4.

Evropski svet ponovno poziva države članice, institucije Unije in vse deležnike, naj izboljšajo
svojo pripravljenost na vseh ravneh in za vse vrste izida.
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