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Οιηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κουραστεί τόσο από το Brexit που όταν
κατέληξαν σε συμφωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον αυτήν την εβδομάδα δεν
ήθελαν καν να σκεφτούν ότι θα χρειαζόταν να αναβάλουν την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου πέραν της 31ης Οκτωβρίου. Όμως, αν ο Τζόνσον ζητήσει την παράταση –κάτι που
μοιάζει πολύ πιθανό αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση της Βουλής των Κοινοτήτων
στη συμφωνία του σήμερα– είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να την αρνηθούν οι υπόλοιπες 27
χώρες μέλη.
"Δεντους βλέπω να αρνιούνται" είπε ο Άναντ Μένον, καθηγητής πολιτικών επιστημών και
ευρωπαϊκών σπουδών και διευθυντής του "Ηνωμένου Βασιλείου σε μια Μεταβαλλόμενη Ευρώπη"
(UK in a Changing Europe). "Δεν θέλουν μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία και σίγουρα δεν θέλουν
να κατηγορηθούν γι αυτό", πρόσθεσε ο καθηγητής, που είναι ειδικός σε θέματα Brexit, μιλώντας
στο πρακτορείο Reuters.
Εάνζητηθεί από τους 27 να συμφωνήσουν σε μια νέα διορία, πιθανότατα αυτό θα γίνει σε μια
έκτακτη σύνοδο κορυφής πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, ενδεχομένως το επόμενο
Σαββατοκύριακο. Οι πρεσβευτές των χωρών πρόκειται να συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες το πρωί
της Κυριακής.
Νασημειωθεί ότι μετά τη δεύτερη αναβολή οι Ευρωπαίοι διαμήνυσαν ότι αυτή θα ήταν και η
τελευταία. Λίγο νωρίτερα, η γαλλική προεδρία εκτίμησε ότι μια νέα καθυστέρηση "δεν είναι προς το
συμφέρον κανενός". "Διαπραγματευτήκαμε μια συμφωνία, επαφίεται πλέον στο βρετανικό
κοινοβούλιο να πει αν την εγκρίνει ή την απορρίπτει", ανέφερε το Ελιζέ.
Οπρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ από την πλευρά του σημείωσε ότι η Βρετανία δεν
έχει προς το παρόν υποβάλει κανένα αίτημα προς αυτήν την κατεύθυνση. "Αν συμβεί αυτό (...) η
παράταση μπορεί να δοθεί μόνο με ομοφωνία", πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια πιθανή απόφαση
των υπόλοιπων 27 χωρών μελών της ΕΕ.

Έναενδεχόμενο είναι να δοθεί από τους 27 μια "τεχνική παράταση" ενός μηνός (και όχι μέχρι τις
31 Ιανουαρίου) ώστε να υπάρξει χρόνος τόσο στη Βρετανία όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για να επικυρώσουν τη συμφωνία, όπως είπε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.
Μιαάλλη ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι η διάρκεια της αναβολής και οι προϋποθέσεις που
θα τεθούν θα εξαρτηθούν από τον σκοπό για τον οποίο θα ζητηθεί η παράταση. "Αν
εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διασώσουμε τη συμφωνία αυτή, θα
επιδιώξουμε μικρότερο χρονικό διάστημα. Όμως, αν μιλάμε για εκλογές ή για δεύτερο
δημοψήφισμα, είναι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σε αυτό το στάδιο, εξαρτάται από
το τι θα συμβεί στη Βρετανία τις επόμενες ώρες", εξήγησε.
Πολλοίστις Βρυξέλλες πιστεύουν ότι δεν μπορούν να δοθούν παρατάσεις μετά τα μέσα του 2020
καθώς η ΕΕ θα χρειαστεί τον υπόλοιπο χρόνο για να προετοιμάσει τον νέο πολυετή
προϋπολογισμό της και είναι αναγκαίο να γνωρίζει αν η Βρετανία θα συνεχίσει να συμβάλλει σε
αυτόν.
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