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NEDĒĻA, 
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SĀKĀS 
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NEDĒĻA, 
KAS 
SĀKSIES 
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29. marts
Britu parlaments trešo

reizi noraida valdības un Brise-
les panākto Brexit vienošanos

1. aprīlis. Indikatīvie 
balsojumi britu parlamentā

Nevienam piedāvājumam
nav vairākuma

Lielbritānija 12. aprīlī 
izstājas no ES bez līguma

17%

Parlaments beidzot atbalsta 
Mejas panākto vienošanos un 

izstājas 22. maijā

3%

Brexit tiek atlikts vismaz līdz 
2019. gada beigām, tiek 

rīkotas ārkārtas vēlēšanas

26%

Brexit atliek vismaz līdz 
2019. gada beigām, lai panāk-

tu maigāku Brexit

14%

Brexit atliek vismaz līdz 
2019. gada beigām, tiek rīkots 

referendums

14%

Lielbritānija līdz 12. aprīlim 
vienpusēji atsauc 50. pantu 

un paliek ES

26%

Premjeres Terēzas Mejas piedāvātais 
Brexit vienošanās līgums izgāzies. 
Kur tālāk?

0.2

29%

Melna šaura bulta — 
zema varbūtība

Melna plata bulta — 
liela varbūtība

Sarkana bulta — ideja 
noraidīta

Varbūtības koeficients

Iespējamais iznākums, saskaitot 
varbūtības koeficientus

Brexit bez vienošanās jeb cietais Brexit Brexit atlikšana Brexit atcelšana

Ja draud Brexit bez 
vienošanās, atsaukt 50. pantu

Ideja par 
Vienoto tirgu 2.0

Ideja palikt 
muitas ūnijā

Rīkot jaunu 
referendumu

Premjere Meja lūdz ceturto
reizi balsot par viņas un 

Briseles vienošanos

Nobalso par

Nobalso pret, vai arī
parlamenta spīkers
balsojumu nepieļauj

Meja 10. aprīlī dodas uz 
ES samitu un lūdz respektēt 

lūgumu par izstāšanos 
22. maijā

ES piekrīt 
šādai izejai

ES nepiekrīt 
šādai izejai

Meja izsludina
jaunas vēlēšanas

2/3 deputātu
noraida ideju

par ārkārtas vēlēšanām

Likumā noteiktās 
2/3 deputātu

atbalsta ideju
par ārkārtas vēlēšanām

ES noraida
šādu risinājumu

ES atbalsta
šādu risinājumu

3. aprīlis. Jauni indikatīvie 
balsojumi britu parlamentā

Neviena ideja 
negūst vairākuma 

atbalstu

Atbalsta ideju
par vienotu ES un britu

muitas ūniju

Atbalsta ideju
Vienotais tirgus 2.0 /

Norvēģija+ versiju

Atbalsta ideju par 
muitas ūniju vai

Vienoto tirgu 2.0, taču jārīko 
referendums to apstiprināšanai

Meja saņem mandātu 
doties uz Briseli, lai rastu 

risinājumus maigākam 
Brexit

Ceturtais balsojums par 
Mejas līgumu, pievienojot

ideju par referendumu

ES nepiekrīt, 
jo tas vairs nav Brexit

ES piekrīt 
šādai izejai

Ceturtais 
balsojums parla-
mentā izgāžas

Ceturtajā 
balsojumā parla-
ments atbalsta

ES piekrīt 
šādai izejai

Šajos trijos gadījumos Lielbritānijai jāpiedalās EP vēlēšanās, 50. pants jāiesaldē līdz rudenim


