
CMC Markets nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, regulacyjnego ani porad prawnych. 
Prezentowany materiał nie stanowi reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych, ma 
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możliwość rozszerzenia spreadów. Sprawdź poziom swojego depozytu zabezpieczającego i monitoruj pozycje.
Straty mogą przewyższyć depozyt. Inwestując w instrumenty pochodne, nie nabywasz praw wynikających z instrumentu bazowego. 

NAJWAŻNIEJSZE DATY

BREXIT I ARTYKUŁ 50 Art. 5
0 Traktatu

o UE

23 CZERWCA 2016

23 stycznia 2013
Cameron zobowiązuje się do przeprowa-
dzenia referendum w sprawie wyjścia z UE   

Po latach eurosceptyzmu i presji Brytyjczyków, 

David Cameron zobowiązuje się do  

przeprowadzenia referendum, jeżeli Konserwatyści 

wygrają wybory w 2015 roku.

23 czerwca 2016
Brytyjczycy głosują za wyjściem  
Odbywa się głosowanie w sprawie wyjścia Wielkiej 

Brytanii z Unii Europejskiej. Brytyjczycy zagłosowali 

za wyjściem stosunkiem głosów 51,9% do 48,1%.

51,9%
48,1%
ZA POZOSTANIEM

ZA WYJŚCIEM

13 lipca 2016  
May zostaje premierem

Theresa May zostaje 

premierem Wielkiej Brytanii.

Listopad 2016 roku   
Wyzwania prawne

Zostaje zakwestionowane prawo rządu do 

wdrożenia Artykułu bez konsultacji z parlamentem. 

Decyzją sądu parlament musi zagłosować czy 

Artykuł 50 może być wdrożony. Apelacja rządu do 

Sądu Najwyższego zostaje odrzucona w styczniu 

2017 roku.

2 października 2016 
Ogłoszenie daty wdrożenia Artykułu 50

Theresa May ogłasza 

na konferencji 

partyjnej, że wdroży 

Artykuł 50 w marcu 

2017 roku. MARZEC

2017

1 lutego 2017
Głosowanie w parlamencie

Parlament zdecydowaną większością 

głosów decyduje o wydaniu zgody 

rządowi na wdrożenie Artykułu 50. 

498 posłów głosowało za, 

114 przeciw.

6-7 lutego 2017   
Etap komisji

Podczas posiedzeń komisji posłowie mogą 

przedstawiać poprawki, jednak żadne zmiany nie 

zostają wprowadzone.
8 lutego 2017    
3 czytanie 

Ma miejsce kolejna debata w Izbie Gmin, po której 

odbywa się ostateczne głosowanie. Projekt 

przechodzi stosunkiem głosów 494 do 122.

31 marca 2017          
Ostateczny termin 
wdrożenia Artykułu 50

Theresa May ogłosiła, że chce wdrożyć Artykuł 50 

do końca marca. Robiąc to rozpocznie 2-letni okres 

negocjacyjny między Wielką Brytanią a Unią 

Europejską.

Marzec 2019 roku           
Wielka Brytania opuszcza 
Unię Europejską

Jeżeli Artykuł zostanie wdrożony w 

marcu, Wielka Brytania opuści UE do 

końca marca 2019 roku, jednak 

istnieje możliwość przedłużenia 

negocjacji, jeżeli wszystkie pozostałe 

państwa członkowskie się na to zgodzą.

7 marca 2017        
Ostateczny termin 
przegłosowania projektu

    Rząd chce, by Izba Lordów 

przegłosowała projekt Brexitu do 

7 marca. By projekt stał się 

prawem, musi otrzymać jeszcze 

“królewskie przyzwolenie”.

20 lutego 2017       
Debata w Izbie Lordów

    Projekt jest procedowany przez Izbę 

Lordów. Jeżeli Ci zdecydują się zmienić 

projekt, wraca on do Izby Gmin. 

Projekt może być tak przerzucany od 

jednej Izby do drugiej.

9-20 lutego 2017     
Przerwa w obradach 

2 lutego 2017
Dokument o Brexicie

David Davis publikuje 

dokument, który mówi o 

strategiach negocjacyjnych i 

planie na wyjście z UE.

9-10 marca 2017         
Szczyt UE (czas 
wdrożenia Artykułu?)

    Jeżeli projekt zostanie 

przegłosowany na czas, 

Theresa May może wdrożyć 

Artykuł 50 podczas szczytu 

UE w Brukseli.


