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Οδεύτερος γύρος μιας σειράς ψηφοφοριών στο πλαίσιο της αναζήτησης μίας εναλλακτικής λύσης
στο Brexit, αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Το κοινοβούλιο
πήρε τον έλεγχο της διαδικασίας την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε διενήργησε τον πρώτο γύρο
των ενδεικτικών ψηφοφοριών, από τις οποίες δεν προέκυψε κάποια πλειοψηφία, ωστόσο
αναδείχθηκαν τουλάχιστον τρεις προτάσεις που είχαν την μεγαλύτερη συναίνεση των βουλευτών.
Ηδιαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι ίδια με την πρώτη, δηλαδή επιλογή των προτάσεων που
θα τεθούν σε ψηφοφορία από τον πρόεδρο της Βουλής Τζον Μπέρκοου και ενιαίο ψηφοδέλτιο
πολλαπλών επιλογών με "ναι" ή "όχι" στις προτάσεις που θα περιληφθούν.
Στονπρώτο γύρο είχαν επιλεγεί για να τεθούν σε ψηφοφορία οχτώ προτάσεις, αλλά σήμερα ο
αριθμός των επιλεγμένων προτάσεων αναμένεται να είναι μικρότερος, κατά το μισό ή και λιγότερο,
ώστε να περιοριστούν οι επιλογές των βουλευτών και να διαμορφωθεί μία πιο σαφής εικόνα γύρω
από τις περισσότερο δημοφιλείς προτιμήσεις.
Οιτρεις προτάσεις με την μικρότερη διαφορά ψήφων κατά τον πρώτο γύρο αφορούσαν: την
τελωνειακή ένωση (δεν πλειοψήφησε με μόλις 8 ψήφους διαφορά) σύμφωνα με την οποία οι
βουλευτές θα στηρίξουν την συμφωνία αποχώρησης της πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι, με
αντάλλαγμα να δεσμευτεί ότι η Βρετανία θα διατηρήσει το καθεστώς της τελωνειακής ένωσης με
την ΕΕ. Το επιβεβαιωτικό δημοψήφισμα (δεν πλειοψήφησε με 27 ψήφους διαφορά), σύμφωνα με
το οποίο οι πολίτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν εάν συμφωνούν με οποιαδήποτε συμφωνία για
αποχώρηση, αλλά το ερώτημα που θα τεθεί θα πρέπει να το αποφασίσουν οι βουλευτές. Επίσης,
η παραμονή σε τελωνειακή ένωση και επιπλέον ευθυγράμμιση με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
(δεν πλειοψήφησε με 30 ψήφους διαφορά).
Ησυζήτηση των προτάσεων θα ξεκινήσει το απόγευμα και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα
ανακοινωθούν αργά το βράδυ.
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