Σχεδόν έτοιμη μια προσωρινή
τεχνική συμφωνία για το Brexit
λένε ευρωπαϊκές πηγές
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Μιαπροσωρινή τεχνική συμφωνία για το Brexit μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας
είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμη στις Βρυξέλλες απόψε και αναμένει μια "συνολική υποστήριξη" από
την κυβέρνηση στο Λονδίνο, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.
"Οιισότιμοι όροι και το θέμα των τελωνειακών ελέγχων έχουν συμφωνηθεί. Συναίνεση από τη
συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας κάθε τέσσερα χρόνια", είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Διπλωμάτηςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι πράγματι έτσι συμβαίνει, με μόλις κάποιες
συνομιλίες να εκκρεμούν για το καθεστώς του ΦΠΑ.
"Επιπλέονμια συνολική υποστήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να
ξεκινήσουν όλα", πρόσθεσε.

Τουσκ: Οι βάσεις μιας συμφωνίας "είναι έτοιμες”
Οπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε νωρίτερα ότι οι βάσεις μιας
συμφωνίας για το Brexit είναι "έτοιμες" και μπορεί να διαμορφωθούν μέσα στις επόμενες ώρες.
"Οιβάσεις μιας συμφωνίας είναι έτοιμες και, θεωρητικά, αύριο θα μπορούσαμε να επικυρώσουμε
αυτή τη συμφωνία με τη Βρετανία", δήλωσε ο Τουσκ στους πολωνούς δημοσιογράφους στις
Βρυξέλλες. "Θεωρητικά, σε επτά με οκτώ ώρες, όλα αναμένεται να είναι σαφή", πρόσθεσε.

Τζόνσον: Πιθανή μια συμφωνία για το Brexit
Οπρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα στους κορυφαίους υπουργούς
του ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης μιας νέας συμφωνίας για το Brexit με την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά η συμφωνία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπός του.
Οεκπρόσωπος είπε ότι υπάρχουν ακόμη θέματα που εκκρεμούν προκειμένου να επιτευχθεί η
συμφωνία, και πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της
Βόρειας Ιρλανδίας.

"Οπρωθυπουργός έκανε μια ενημέρωση στο υπουργικό συμβούλιο σε σχέση με την πρόοδο στις
εν εξελίξει συνομιλίες για το Brexit, είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να εξασφαλιστεί μια καλή
συμφωνία αλλά ακόμη δεν έχουμε φθάσει σε αυτό το σημείο και ότι παραμένουν θέματα που
εκκρεμούν", είπε ο εκπρόσωπος.

Μακρόν: Ελπίζω να μπορέσουμε αύριο να εγκρίνουμε τη συμφωνία
ΟΓάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ελπίζει πως μια συμφωνία για το Brexit έχει
οριστικοποιηθεί, ενώ διεξάγονται μαραθώνιες συνομιλίες στις Βρυξέλλες την παραμονή της
Συνόδου Κορυφής.
"Θέλωνα πιστεύω ότι μια συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και πως θα είμαστε σε θέση να την
εγκρίνουμε αύριο", είπε ο Γάλλος πρόεδρος σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με
τον καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ στην Τουλούζη.
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