Εγκρίθηκε από 27 ηγέτες της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
η
νέα
συμφωνία για το Brexit
Το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν χθες μια συμφωνία για
το Brexit λίγο πριν ξεκινήσει η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής,
όμως η έγκρισή της στη Βρετανία μοιάζει θολή μετά την απόρριψή
της από την αντιπολίτευση και τους Ενωτικούς της Βόρειας
Ιρλανδίας.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο
Μπόρις Τζόνσον έκαναν από μια σύντομη δήλωση για να σφραγίσουν
αυτή τη στιγμή που και οι δύο θα ήθελαν να είναι ιστορική.
«Έχουμε μια συμφωνία και αυτή η συμφωνία σημαίνει ότι δεν θα
υπάρξει ανάγκη οποιασδήποτε παράτασης», προειδοποίησε ο
Γιούνκερ. «Κι αυτή δεν είναι η άποψη των Βρετανών, είναι η
δική μου», προσέθεσε.
Ο Μπόρις Τζόνσον, σφοδρός πολέμιος οιασδήποτε μετάθεσης της
προβλεπόμενης για το Brexit ημερομηνίας της 31ης Οκτωβρίου
χαιρέτισε ένα «λογικό και δίκαιο αποτέλεσμα».
Κάλεσε αμέσως τους Βρετανούς βουλευτές να υποστηρίξουν τη
συμφωνία ώστε να «υλοποιηθεί το Brexit χωρίς καθυστέρηση».

Η έγκριση της συμφωνίας από τους Ευρωπαίους ηγέτες
Την ομόφωνη έγκριση της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε.
Βασιλείου για το Brexit, από τους 27 Ευρωπαίους
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου,
Τουσκ, μετά το πέρας της συνεδρίασης για το εν λόγω

και Ην.
ηγέτες,
Ντόναλντ
ζήτημα.

Ο Ντ. Τουσκ σημείωσε πως αυτή η συμφωνία κατέστη τελικά
δυνατή, κυρίως γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχτηκε τους
τελωνειακούς ελέγχους στο «σημείο εισόδου», κάτι που επιτρέπει
την αποφυγή συνοριακών ελέγχων στη νήσο της Ιρλανδίας και

προστατεύει την ενιαία αγορά.
«Επιτρέπει επίσης να αποφευχθεί το χάος και η συγκρουσιακή
ατμόσφαιρα μεταξύ της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου», επισήμανε,
λέγοντας ότι τώρα «περιμένουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
στο Βρετανικό κοινοβούλιο […] Η μπάλα βρίσκεται στο βρετανικό
γήπεδο» είπε.
Ερωτηθείς σχετικά με το αν η Ε.Ε. είναι διατεθειμένη να
εγκρίνει περαιτέρω παράταση, ο Ντ. Τουσκ ανέφερε ότι η Ε.Ε.
είναι προετοιμασμένη για την έγκριση από τη Βουλή των
Κοινοτήτων πριν το τέλος του μήνα, αλλά σε περίπτωση που
κατατεθεί σχετικό αίτημα και απορριφθεί, «θα συμβουλευτεί τα
κράτη-μέλη» εκ νέου.
«Προσωπικά νιώθω θλίψη. Στην καρδιά μου θα είμαι πάντα υπέρ
της παραμονής. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψει το Ην. Βασίλειο.
Η πόρτα μας θα είναι ανοιχτή», κατέληξε ο Ντ. Τουσκ.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, σημείωσε ότι η εν λόγω συμφωνία είναι «κάτι
παραπάνω από ένα νομικό κείμενο», υπογραμμίζοντας ότι
προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και στις δύο πλευρές
αλλά και την ειρήνη στη νήσο της Ιρλανδίας.
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πρωθυπουργός, Λίο Βαράντκαρ και ο επικεφαλής διαπραγματευτής
της Ε.Ε. για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός
τόνισε πως η συμφωνία αυτή είναι διαφoρετική από τη συμφωνία
που είχε κάνει η Ε.Ε. με την πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου
Βασιλείου, Τερέζα Μέι, καθώς δεν περιλαμβάνει τη λύση του
backstop.
«Το backstop δεν ήταν ο σκοπός να χρησιμοποιηθεί, ενώ η
καινούργια λύση πιθανότατα θα τεθεί σε λειτουργία μετά το
τέλος της μεταβατικής περιόδου, που θα διαρκέσει το λιγότερο
μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το
τέλος του 2022», δήλωσε ο Λ. Βαράντκαρ, εξηγώντας ότι με αυτήν
τη λύση θα γίνονται οι έλεγχοι στα λιμάνια και έτσι δεν θα

υπάρχουν δασμοί και έλεγχοι στα χερσαία σύνορα.
Επιπλέον, ευχαρίστησε την ΕΕ για την αλληλεγγύη που έδειξε
στην Ιρλανδία, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αυτό,
αποτελεί απόδειξη των επιτευγμάτων που μπορεί να πετύχει η
Ε.Ε. όταν παραμένει ενωμένη.
Τέλος, ο Μ. Μπαρνιέ υπογράμμισε πως η συμφωνία πρέπει να
επικυρωθεί πριν από το τέλος Οκτωβρίου και μετά θα
ακολουθήσουν οι συνομιλίες για τη μελλοντική συνεργασία.
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