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ΗΕυρωπαϊκή Ένωση δεν θα σπεύσει να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα που διατύπωσε
απρόθυμα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για μια νέα αναβολή του Brexit, δήλωσαν
διπλωμάτες της Ένωσης έπειτα από μια 15λεπτη συνάντηση που είχαν σήμερα.
Τοβρετανικό Κοινοβούλιο αρνήθηκε χθες Σάββατο να διεξαγάγει ψηφοφορία για τη νέα συμφωνία
αποχώρησης την οποία διαπραγματεύθηκε ο Τζόνσον με την ΕΕ, κάτι που τον ανάγκασε να
ζητήσει μια τρίτη μετάθεση της ημερομηνίας του Brexit. Μέχρι τώρα η ημερομηνία αυτή ήταν η 31η
Οκτωβρίου.
Σεμια συνάντηση που είχαν πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη που θα αποτελούν την ΕΕ μετά το
Brexit, οι διπλωμάτες αποφάσισαν να προωθήσουν τη συμφωνία του Τζόνσον στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Το Ευρωκοινοβούλιο συνεδριάζει
στο Στρασβούργο αυτή την εβδομάδα.
"Αναζητούμεπερισσότερη σαφήνεια προς το τέλος της εβδομάδας, ελπίζοντας πως μέχρι τότε θα
δούμε επίσης πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο Λονδίνο", δήλωσε ένας υψηλόβαθμος
διπλωμάτης της ΕΕ.
Έναςάλλος διπλωμάτης προσέθεσε πως η συνάντηση ήταν πολύ σύντομη: "Καμία ερώτηση,
καμία συζήτηση. Αναμένουμε".
Οπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε χθες πως έλαβε το αίτημα για
παράταση και πως τώρα θα συζητήσει με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πώς θα αντιδράσει.
Ανκαι έχουν κουραστεί με την περίπλοκη διαδικασία του Brexit, οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να
αποφύγουν ένα άτακτο Brexit χωρίς συμφωνία και δεν θεωρείται πιθανό να απορρίψουν το αίτημα
για παράταση. Ελπίζουν ότι η συμφωνία μπορεί εντέλει να εγκριθεί στο Λονδίνο.
Μετάτη χθεσινή άρνηση του βρετανικού Κοινοβουλίου να εγκρίνει τη συμφωνία του Τζόνσον, ο
πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή προς την ΕΕ ζητώντας αναβολή του Brexit, όπως προβλέπει

ένας νόμος έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο.
ΟΤζόνσον, ο οποίος επιμένει ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου ό,τι κι
αν γίνει, έστειλε ωστόσο και άλλη επιστολή στην οποία εξηγεί ότι ο ίδιος προσωπικά δεν επιθυμεί
την αναβολή την οποία χαρακτηρίζει "πολύ φθοροποιό".
Έναςτρίτος υψηλόβαθμος διπλωμάτης της ΕΕ, καταγράφοντας την επιστολή αυτή, είπε:
"Όπωςκι αν το δούμε, υπάρχει εκεί ένα αίτημα για παράταση".
"Απόπολιτική άποψη η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ουέστμινστερ. Από την άποψη των
επιστολών, είναι στον Ντόναλντ Τουσκ", προσέθεσε ο διπλωμάτης. "Ας δούμε πως θα πάνε τα
πράγματα τις επόμενες ημέρες".
Απότην πλευρά της η βρετανική κυβέρνηση επέμεινε σήμερα ότι η χώρα θα αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου παρά την επιστολή που αναγκάστηκε να στείλει ο
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζητώντας μια αναβολή του Brexit.
"Θααποχωρήσουμε έως τις 31 Οκτωβρίου. Έχουμε τον τρόπο και την ικανότητα να το κάνουμε",
δήλωσε ο Μάικλ Γκοβ, ο υπουργός αρμόδιος για τις προετοιμασίες ενός Brexit χωρίς συμφωνία,
στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.
"Ηεπιστολή αυτή εστάλη επειδή απαιτείτο από το Κοινοβούλιο να σταλεί, αλλά το Κοινοβούλιο δεν
μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει την
κυβερνητική πολιτική ή την αποασιστικότητα", είπε.
Οιηγέτες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει ήδη δύο φορές να αναβάλουν το Brexit – η αρχική προθεσμία
έληξε στις 29 Μαρτίου φέτος.
Ωστόσοαυξάνεται η απογοήτευση για μια διαδικασία που σέρνεται για 3,5 χρόνια αφότου οι
Βρετανοί ψήφισαν σε ένα δημοψήφισμα να εγκαταλείψουν την ΕΕ.
Μετάτη δεύτερη παράταση είπαν ότι θα είναι η τελευταία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
ήταν ο πιο ευθύς και ανυπόμονος από τους 27 ηγέτες για το θέμα αυτό.
"Θαπρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον όλων να αναστέλλουμε τα
πάντα για έξι μήνες και ότι όλα θα είναι καλύτερα μετά", είπε η Γαλλίδα υπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Αμελί ντε Μονσαλέν στην εβδομαδιαία εφημερίδα Journal du Dimanche.
"Χρειαζόμαστεμια απάντηση ‘ναι’ ή‘όχι’ από τη Βρετανία για τη συμφωνία για το Brexit. Η πολιτική
αβεβαιότητα έχει αρνητικές συνέπειες για εκατομμύρια οικογένειες και επιχειρήσεις", προσέθεσε σε
ένα τουίτ.
ΟΙταλός ομόλογός της, Βιντσέντζο Αμέντολα, ανέφερε σε ένα τουίτ ότι από το 2016 η ΕΕ έκανε ό,τι
χρειαζόταν για μια συμφωνία "με υπομονή και σεβασμό" απέναντι στον βρετανικό λαό και στο

Ουέστμινστερ. "Τώρα επαφίεται στο ΗΒ να αποσαφηνίσει πώς θα προχωρήσει ώστε να
αποφευχθούν επιπλέον προβλήματα", συμπλήρωσε.
ΟΤζόνσον ήταν αναγκασμένος να στείλει μια επιστολή ζητώντας παράταση λόγω ενός νόμου που
ενέκρινε το Κοινοβούλιο προκειμένου να αποφευχθεί μια άτακτη αποχώρηση στις 31 Οκτωβρίου,
με ένα περιθώριο μέχρι τις 19 Οκτωβρίου στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία διαζυγίου ή
μια έξοδο χωρίς συμφωνία. Ο νόμος απαιτούσε από την κυβέρνηση να ζητήσει αναβολή έως τα
τέλη Ιανουαρίου 2020.
Ωστόσοοι 27 μπορεί να δώσουν μια "τεχνική παράταση" μόλις ενός μήνα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου
προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Βρετανία να εγκρίνει τη συμφωνία στην οποία
κατέληξαν ο Τζόνσον και η Ένωση την περασμένη εβδομάδα.
"Μιακαλή και συντεταγμένη λύση είναι ακόμη δυνατή αν ο Μπόρις Τζόνσον απευθυνθεί στο
Κοινοβούλιο και επιδιώξει μια λύση πάνω από κόμματα. Οι περαιτέρω τσακωμοί για την εξουσία
στο ΗΒ θα θέσουν τις δουλειές και την ευημερία σε κίνδυνο", δήλωσε στην ταμπλόιντ Bild ο
Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ.
"Ανμια αναβολή μερικών εβδομάδων είναι απαραίτητη, δεν θα είχα πρόβλημα", είπε.
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