INFORMACIJA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EVROPSKE UNIJE –
BREXIT

POSTOPEK IZSTOPA
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno
obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije.
Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z
omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem
obvestilu, predvidoma ne bo več članica Evropske unije (razen, če se izjemoma obe strani
odločita podaljšati obdobje pogajanj).
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_sl.htm
V 50. členu določen način izstopnih pogajanj tudi pomeni, da do dokončne potrditve
izstopnega sporazuma znotraj Evropske unije in v Združenem kraljestvu (ter nato tudi do
dokončne potrditve sporazuma o prihodnjem odnosu) doseženi dogovori ostajajo načelne
narave. Dokončno potrjevanje načelnih dogovorov o urejenem izstopu in o prehodnem
obdobju, ki bosta urejena v izstopnem sporazumu, je predvideno konec leta 2018 oz. v
začetku leta 2019.

UREJEN IZSTOP
Do sedaj so bili v pogajanjih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom doseženi načelni
dogovori o več vprašanjih, ki jih je treba nujno urediti za urejen izstop, vključno z vprašanjem
pravic državljanov, ki že bivajo v Združenem kraljestvu ali bodo tja odšli pred izstopom 29.
marca 2019, ali vprašanjem blaga, ki bo dano na trg tik pred izstopom Združenega kraljestva
v letu 2019. Nekatera vprašanja urejenega izstopa pa morajo biti še dokončno rešena, med
drugim tudi vprašanje pretočnosti meje med Irsko in Severno Irsko:
1. http://www.consilium.europa.eu/media/21758/29-euco-art50-guidelines-sl.pdf
2. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5173_sl.htm

3. https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdomgreat-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community0_en

PREHODNO OBDOBJE
Prav tako je bilo že načelno dogovorjeno, da bo od 29. marca 2019 do konca leta 2020
trajalo prehodno obdobje. V prehodnem obdobju bi predvidoma Združeno kraljestvo še
naprej spoštovalo pravila enotnega trga in carinske unije. To pomeni, da bi še naprej obstajal
prost pretok oseb in da bodo državljani, ki bodo odšli v Združeno kraljestvo v tem obdobju,
še naprej imeli enake pravice kot državljani, ki se bodo tja preselili pred izstopom. Prav tako
bi zaradi spoštovanja pravil enotnega trga še naprej veljal prost pretok blaga in storitev.
1. http://www.consilium.europa.eu/media/32258/15-euco-art50-guidelines-sl.pdf
2. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-463_sl.htm
3. https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdomgreat-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community0_en

PRIHODNJI ODNOS
Pogajanja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom o prihodnjem odnosu, torej odnosu
med stranema po zaključku prehodnega obdobja konec leta 2020, še potekajo.
Stališča Evropske unije za pogajanja z Združenim kraljestvom o prihodnjem odnosu so na
voljo na naslednji povezavi:
http://www.consilium.europa.eu/media/33489/23-euco-art50-guidelines-sl.pdf

STALIŠČA EVROPSKE UNIJE NA SPLOŠNO
Več o ostalih stališčih Evropske unije za pogajanja, katera je sooblikovala tudi Slovenija, je
na voljo na naslednjih povezavah:
1. http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
2. https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en

INFORMACIJE ZA FIZIČNE OSEBE
Na temo pravic državljanov je koristna naslednja informacija Evropske komisije, ki vsebuje
odgovore na konkretna vprašanja državljanov:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2017-1212_qa_citizens_rights_sl.pdf
Na voljo je tudi posnetek predstavništva EU v Londonu na temo pravic državljanov s
slovenskimi podnapisi:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyaZ9HsyetI&feature=youtu.be&a

Informacije o pravicah državljanov se redno objavljajo tudi na strani veleposlaništva
Republike Slovenije v Londonu:
http://www.london.embassy.si/index.php?id=5405

INFORMACIJE ZA GOSPODARSTVO
Za gospodarske subjekte so posebej relevantne naslednje informacije o pripravljenosti na
izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki so narejene za različna področja
gospodarstva:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
Gospodarskim subjektom ne glede na dosedanji potek pogajanj v skladu s predvideno
časovnico do dokončne potrditve načelnih dogovorov priporočamo pripravo na vse možne
rezultate pogajanj.

