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POZNÁMKA 
Odesílatel: Generální sekretariát Rady 
Příjemce: Delegace 
Předmět: Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (10. dubna 2019) 

– závěry 
  

Delegace1 naleznou v příloze závěry přijaté Evropskou radou (článek 50) na výše uvedeném 

zasedání. 

 

                                                 
1 Po oznámení učiněném podle článku 50 SEU se člen Evropské rady, který zastupuje 

vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady, která se jej 
týkají. 
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1. Evropská rada bere na vědomí dopis premiérky Theresy Mayové ze dne 5. dubna 2019, 

v němž požádala o další prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 SEU. 

2. V reakci na tuto žádost Evropská rada s prodloužením souhlasí, aby bylo možno ratifikovat 

dohodu o vystoupení. Toto prodloužení by mělo trvat pouze po dobu nezbytně nutnou, 

v každém případě však nejdéle do 31. října 2019. Bude-li dohoda o vystoupení ratifikována 

oběma stranami před tímto dnem, vystoupení se uskuteční k prvnímu dni následujícího 

měsíce. 

3. Evropská rada zdůrazňuje, že nelze připustit, aby toto prodloužení narušilo řádné fungování 

Unie a jejích orgánů. Bude-li Spojené království ve dnech 23. až 26. května 2019 členem EU 

a neratifikuje-li do 22. května 2019 smlouvu o vystoupení, musí uspořádat volby do 

Evropského parlamentu v souladu s právem Unie. Pokud Spojené království tomuto závazku 

nedostojí, vystoupení se uskuteční dne 1. června 2019. 

4. Evropská rada opakuje, že dohodu o vystoupení není možné znovu otevírat a že jakýkoli 

jednostranný závazek, prohlášení nebo jiný akt by měl být slučitelný s literou i duchem 

dohody o vystoupení a nesmí bránit jejímu provedení. 

5. Evropská rada zdůrazňuje, že tohoto prodloužení nelze využít k zahájení jednání o budoucích 

vztazích. Pokud by se však postoj Spojeného království změnil, Evropská rada je připravena 

znovu zvážit politické prohlášení o budoucích vztazích v souladu s postoji a zásadami 

uvedenými v jejích pokynech a prohlášeních, a to i pokud jde o územní působnost budoucích 

vztahů. 

6. Evropská rada konstatuje, že po dobu trvání tohoto prodloužení zůstane Spojené království 

členským státem s veškerými právy a povinnostmi podle článku 50 Smlouvy o EU a že 

Spojené království má právo své oznámení kdykoli odvolat. 
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7. Evropská rada bere na vědomí závazek Spojeného království jednat po celou dobu trvání 

prodloužení konstruktivním a odpovědným způsobem v souladu s povinností loajální 

spolupráce a očekává, že Spojené království tomuto závazku a povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy dostojí způsobem, který bude odrážet jeho postavení jakožto vystupujícího 

členského státu. Za tímto účelem Spojené království usnadní Unii plnění jejích úkolů a zdrží 

se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie, zejména pak při účasti na 

rozhodovacích procesech Unie. 

8. Kromě zasedání podle článku 50 Smlouvy o EU se 27 členských států a Komise případně 

spolu s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie budou nadále setkávat samostatně 

na všech úrovních s cílem jednat o záležitostech týkajících se situace po vystoupení 

Spojeného království. 

9. Evropská rada bude této záležitosti nadále věnovat pozornost a dosažený pokrok posoudí na 

zasedání v červnu roku 2019. 

 


