
بيان مشترك صادر عن رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك، ورئيس البرلمان األوروبي 

الرئاسة الدورية لمجلس االتحاد  ورئيس الحكومة الهولندية الذي تتولى بالدهمارتن شولتز، 

األوروبي مارك روت، ورئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر حول نتيجة استفتاء 

  المملكة المتحدة

على دعوة رئيس المفوضية  تمع الرئيس توسك والرئيس شولتز ورئيس الحكومة روت صباح هذا اليوم في بروكسل بناءً اج
  األوروبية يونكر. وقد ناقشوا نتيجة استفتاء المملكة المتحدة وصدر عنهم البيان المشترك التالي: 

وروبي. ونحن نأسف لهذا القرار ولكننا ي ترك االتحاد األطاني عن رغبته ف"في إطار عملية حرة وديمقراطية، عّبر الشعب البري
  نحترمه. 

وضع غير مسبوق ولكننا موحدون في ردنا. وسوف نبقى أقوياء ومتمسكين بالقيم األساسية لالتحاد األوروبي لدعم السالم  إنه
لمشترك. ونحن مرتبطون بعضنا ورفاه شعوبه. وسيستمر اتحاد الدول السبع وعشرين. فاالتحاد هو إطار مستقبلنا السياسي ا
معًا تحدينا المشترك لتحقيق النمو ببعض بالتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة وسنطور تعاوننا على هذا األساس. وسنواجه 

  وتعزيز االزدهار وضمان بيئة سليمة وآمنة لمواطنينا. وستؤدي المؤسسات دورها الكامل في هذه المهمة.

التنفيذ في أقرب وقت ممكن، رغم األلم الذي  حدة قرار الشعب البريطاني هذا حيزدخل حكومة المملكة المتإننا نتوقع اآلن أن تُ 
من دون طائل. ولدينا قواعد للتعامل مع هذا األمر بطريقة  الغموضقد ترتبه هذه العملية. وأي تأخير قد يؤدي إلى إطالة فترة 

من معاهدة االتحاد األوروبي اإلجراء الذي يجب اتباعه في حال قررت دولة عضو ترك االتحاد  50منظمة. وتحدد المادة 
انسحابها باألوروبي. وٕاننا مستعدون ألن نطلق سريعًا مفاوضات مع المملكة المتحدة في ما يتعلق باألحكام والشروط الخاصة 

بقى المملكة المتحدة عضوًا في االتحاد األوروبي مع كامل من االتحاد األوروبي. وٕالى حين انتهاء عملية المفاوضات هذه، ت
الحقوق والواجبات الناشئة عن ذلك. وبحسب المعاهدات التي صادقت عليها المملكة المتحدة، يستمر قانون االتحاد األوروبي 

  نافذًا بالكامل على المملكة المتحدة وفيها حتى الوقت الذي تصبح فيه دولة غير عضو. 

" التي تم التوصل إليها في المجلس األوروبي في التسوية الجديدة للمملكة المتحدة ضمن االتحاد األوروبي، فإن "وكما اتُفق
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التحاد األوروبي في المستقبل أيضًا. ونتوقع من المملكة امن  وفي ما يتعلق بالمملكة المتحدة، نأمل في أن تكون شريكًا مقرباً 
اقتراحاتها في هذا اإلطار. فأي اتفاق سيبرم مع المملكة المتحدة كبلد خارج االتحاد األوروبي يجب أن يعكس  صياغةالمتحدة 

  مصالح الطرفين وأن يكون متوازنًا لناحية الحقوق والواجبات". 


