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Περίπου30 με 40 βουλευτές από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας θα ήταν
έτοιμοι να στηρίξουν τη συμφωνία για Brexit, στην οποία η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι προσπαθεί
να καταλήξει με την ΕΕ, αναφέρει δημοσίευμα των Times επικαλούμενο μη κατονομαζόμενους
βουλευτές.
Οιδιαπραγματευτές της ΕΕ για το Brexit θεωρούν ότι μια συμφωνία διαζυγίου με τη Βρετανία "είναι
πολύ κοντά", όπως είπαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα διπλωματικές πηγές παρότι δεν
είναι σαφές αν η Μέι θα μπορέσει να εξασφαλίσει την έγκριση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο
της χώρας.
Περίπου320 ψήφοι στο κοινοβούλιο των 650 εδρών απαιτούνται για να είναι βέβαιη η υπερψήφιση
της συμφωνίας.
ΗΜέι έχει 315 βουλευτές και κυβερνά με πλειοψηφία χάρη σε μια συμφωνία με το δεξιό,
προτεσταντικό βορειοϊρλανδικό κόμμα, το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας
Ιρλανδίας, παρότι οι αντάρτες στο κόμμα της λένε ότι 40 από τους βουλευτές των Τόρις θα
καταψηφίσουν τη συμφωνία της.
Σύμφωναμε τους Times, μια ομάδα περίπου 30 με 40 Εργατικών βουλευτών πιθανόν να πάνε
κόντρα στον ηγέτη τους, τον Τζέρεμι Κόρμπιν, και να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας της Μέι, την
οποία η πρωθυπουργός ελπίζει να επαναφέρει μέχρι το τέλος του χρόνου.
Σεένα από τα σενάρια που συζητώνται οι Εργατικοί βουλευτές θα καταψηφίσουν αρχικά την όποια
συμφωνία για να αποδείξουν την πίστη τους προς την ηγεσία αλλά αν παραμείνει το
κοινοβουλευτικό αδιέξοδο οι αντάρτες θα στηρίξουν όποια συμφωνία μπορεί να αποτρέψει μια
χαοτική έξοδο, γράφουν οι Times.
Ανοι βουλευτές απορρίψουν τη συμφωνία, η Μέι κινδυνεύει να πέσει και η χώρα μπορεί να βρεθεί
αντιμέτωπη με μια έξοδο από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, κάτι που οι επενδυτές και οι επικεφαλής
των επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι θα αποδυναμώσει τη Δύση, θα προκαλέσει πανικό στις
χρηματαγορές και θα μπλοκάρει τις εμπορικές αρτηρίες.
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