
Notatka nt. listu premier Theresy May powiadamiającym o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej  

Brytyjska premier przekazała Przewodniczącemu Rady Europejskiej list, w którym oficjalnie 

informuje, że Wielka Brytania zamierza opuścić Unię Europejską.  WB jednocześnie opuszcza 

Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom). Brytyjska premier pisze, że wyjście WB nie 

oznacza odrzucenia europejskich wartości, a WB chce pozostać partnerem dla swoich przyjaciół  

i sojuszników na kontynencie. W liście premier May informuje, że rząd brytyjski przedstawi 

propozycje legislacyjne, które zniosą ustawę z 1972 o przystąpieniu do UE, ale jednocześnie ustawa 

ta dokona transpozycji dużej części acquis do prawa brytyjskiego. Biała Księga w tej sprawie ma 

zostać przedstawiona w dniu 31 marca 2017 r. Wielka Brytania chce osiągnąć porozumienie z UE w 

sprawach gospodarczych i bezpieczeństwa, ale gdyby do tego nie doszło, przyszłe relacje miedzy 

Unią a Wielką Brytanią powinny się opierać na zasadach Światowej Organizacji Handlu.  

Proponuje aby obydwie strony w negocjacjach kierowały się: 

 konstruktywnym podejściem i szacunkiem: W liście May informuje, że WB nie będzie częścią 

Jednolitego Rynku i zdaje sobie sprawy z tego konsekwencji dla swojego kraju; 

 troską przede wszystkim o obywateli: brytyjskich w Unii Europejskiej i unijnych w Wielkiej 

Brytanii; 

 dążeniem do zawarcia kompleksowego porozumienia: WB chce uczciwego uregulowania  

i rozliczenia swoich obowiązków i praw jako państwa członkowskiego opuszczającego Unię; 

 pragnieniem zminimalizowanie zakłóceń związanych z wyjściem WB dla inwestorów  

i świata biznesu; 

 uwagą dla unikatowych relacji miedzy Wielka Brytanią a Irlandią w kontekście procesu 

pokojowego w Irlandii Północnej: WB chce uniknąć powrotu do stałej granicy i zachować 

Wspólny Obszar Podróżowania, tak aby wyjście WB z Unii Europejskiej odbyło się bez szkody 

dla Irlandii i procesu pokojowego w Irlandii Płn.   

 chęcią szybkiego rozpoczęcia technicznych rozmów nt. szczegółowych dziedzin i dokonania 

wyboru priorytetów: WB proponuje zawarcie Porozumienia o Wolnym Handlu miedzy WB  

a UE, które miałoby szerszy zakres niż jakiekolwiek porozumienie tego typu zawarte do tej 

pory, a obejmowałoby kluczowe sektory powiązane z sektorem finansowym i sektorów 

sieciowych (transport energetyka, itd).  

 wartościami europejskimi: WB chce się przyczynić, aby Europa pozostała silna i dalej mogła 

promować swe wartości. 

May przyznaje, że dwuletni okres na negocjacje może się okazać zbyt krótki.               Oprac. W. Kuźma 


