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Ησυνάντηση που είχε προγραμματιστεί αύριο, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες μεταξύ του επικεφαλής
διαπραγματευτή της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ και του βρετανού υπουργού για το Brexit Στίβεν Μπάρκλεϊ
αναβλήθηκε για την "Παρασκευή το πρωί" και θα είναι "ένα πρόγευμα εργασίας", ανακοίνωσε
σήμερα ευρωπαϊκή πηγή καλά ενημερωμένη για τις συζητήσεις.
H EE έδωσε προθεσμία έως την Παρασκευή στη βρετανική κυβέρνηση για να της προτείνει έναν
αποδεκτό συμβιβασμό και να αποχωριστούν φιλικά στις 31 Οκτωβρίου, τρία και πλέον χρόνια
μετά τη νίκη του "leave" στο δημοψήφισμα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, η
Βρετανία ετοιμάζεται για μια έξοδο "χωρίς συμφωνία" που ενδεχομένως να πλήξει την οικονομία
της, εκτός κι αν ο Τζόνσον αναγκαστεί από το βρετανικό κοινοβούλιο σε μια τρίτη αναβολή.
Οιεκπρόσωποι των 27 χωρών μελών της ΕΕ θα ενημερωθούν από τον Μπαρνιέ για τα
αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Στιβ Μπάρκλεϊ που θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον
μια εβδομάδα πριν από την κρίσιμη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις 17 και 18 Οκτωβρίου.
Μιλώνταςσήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε ότι οι
Ευρωπαίοι δεν είναι σε θέση επί του παρόντος "να εξετάσουν και να βρουν μια συμφωνία" με τη
Βρετανία για το Brexit.
"Τηνώρα που σας μιλώ, δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε και να βρούμε μια συμφωνία. Ωστόσο
ο χρόνος πιέζει", τόνισε τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία του Brexit.
ΟΜπαρνιέ είπε ότι η βρετανική πρόταση εγείρει "τρία μείζονα προβλήματα".
Οπρωθυπουργός της Βρετανίας διαβεβαίωσε ότι το σχέδιό του, που προβλέπει ότι η Βόρεια
Ιρλανδία θα εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή τελωνειακή ένωση όπως το υπόλοιπο Ηνωμένο
Βασίλειο, δεν θα οδηγήσει σε τελωνειακούς ελέγχους στα σύνορα, τονίζοντας ότι διαδικασίες
μπορεί να γίνουν σε άλλα μέρη ή ηλεκτρονικά με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.
"Αυτόπου μας ζητείται είναι να δεχτούμε ένα σύστημα που δεν είναι αναπτυγμένο, δεν είναι
δοκιμασμένο, διάσπαρτους ελέγχους στο νησί της Ιρλανδίας", επέκρινε ο Μπαρνιέ,

υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελέγχων τελωνειακών, κανονιστικών σοβαρών και αυστηρών σε
καθένα από τα όρια της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής μας ένωσης".
Επέκρινετη βρετανική βούληση να καταργηθεί το δίχτυ ασφαλείας ("backstop"), διάταξη που
προβλέπεται μέσα στη συμφωνία αποχώρησης που διαπραγματεύτηκε η Τερέζα Μέι
επιτρέποντας να αποτραπεί ένα φυσικό σύνορο στο νησί της Ιρλανδίας προασπίζοντας
παράλληλα την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.
ΟΜπαρνιέ κατήγγειλε επίσης τη βρετανική πρόταση που προβλέπει τη συμφωνία της κυβέρνησης
και του κοινοβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας πάνω σε αυτόν τον μηχανισμό.
"Ηπρόταση, που δεν μπορούμε να δεχτούμε, θα αντικαθιστούσε μια λύση λειτουργική, πρακτική
και νόμιμη, με μια λύση υποθετική και προσωρινή", είπε ο Μπαρνιέ.
Οσιαπραγματευτής της ΕΕ είπε ακόμη ότι η "βασική συμφωνία του ελευθέρου εμπορίου" που
επιθυμεί ο Τζόνσον άφηνε να διαφανεί "ένας κίνδυνος κοινωνικού, δημοσιονομικού,
περιβαλλοντικού dumping που δεν θα δεχτούμε".
"Θαμείνουμε ήρεμοι, σε επιφυλακή και εποικοδομητικοί, με σεβασμό στη Βρετανία και σε αυτούς
που την κυβερνούν", είπε ακόμη ο Μπαρνιέ.
Συνάντηση του Μπόρις Τζόνσον με τον Ιρλανδό Λίο Βαράντκαρ
Παράλληλα, στο Λονδίνο, η Ντάουνγινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον θα συναντήσει τον ομόλογό του της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ αύριο, Πέμπτη για
να συζητήσουν για το Brexit. Η συνάντηση που θα είναι "ιδιωτική" για να "επιτρέψει στους δυο
ηγέτες και στις ομάδες τους να έχουν λεπτομερείς συνομιλίες" είναι προγραμματισμένη "την ώρα
του γεύματος" στη βορειοδυτική Αγγλία.
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