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ΟιΒρετανοί βουλευτές απέρριψαν το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση του
Μπόρις Τζόνσον για την ψήφιση με διαδικασίες fast-track του νομοσχεδίου που θα εφάρμοζε το
σχέδιο του πρωθυπουργού για το Brexit. Τα κατά ήταν 322 έναντι 308 υπέρ.
Ωςαποτέλεσμα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι θα βάλει στην άκρη το
νομοσχέδιο που θα εφάρμοζε την συμφωνία του με την Ε.Ε. για το Brexit, παρά το γεγονός ότι
μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα το κοινοβούλιο είχε δώσει το πολυπόθητο "πράσινο φως" στο
νομοσχέδιο.
ΟΒρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ταυτόχρονα ότι δεν θέλει να καθυστερήσει περαιτέρω την
έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. και θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των 27 μέχρι να
αποφασίσουν αν θα δώσουν ή όχι παράταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγουμένως ο Τζόνσον
είχε προειδοποιήσει ότι θα προχωρούσε σε απόσυρση του νομοσχεδίου του και θα επιδίωκε
πρόωρες εκλογές εάν έχανε στη ψηφοφορία.
Νωρίτερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε κάνει το πρώτο βήμα για την έξοδο από την Ε.Ε.
εξασφαλίζοντας την έγκριση του νομοσχέδιου της Συμφωνίας Αποχώρησης, κατά τη δεύτερη
ανάγνωσή του, με 329 υπέρ και 299 κατά.
Πύρρειος νίκη
Τοαποτέλεσμα της επί της αρχής ψηφοφορίας ήταν μία πρώτη νίκη για τον Μπόρις Τζόνσον, που
όμως αναιρέθηκε ευθύς αμέσως με την δεύτερη ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα των
κοινοβουλευτικών διαδικασιών, μέχρι την τελική ανάγνωση του νομοσχεδίου.
ΗΝτάουνινγκ Στριτ επιθυμούσε ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νομοσχεδίου
αποχώρησης μέχρι την Πέμπτη, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη υλοποίηση του Brexit στις 31
Οκτωβρίου και να αποφευχθεί η (υποχρεωτική πλέον) χορήγηση νέας παράτασης, έστω και
"τεχνικής", από τους "27".
Υπενθυμίζεταιότι από ευρωπαϊκής πλευράς δόθηκαν σήμερα απ' αυτού δύο εντελώς διαφορετικά

μηνύματα. Το πρώτο ήταν του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ότι ποτέ
οι "27" δεν θα λάβουν μία απόφαση που θα υποχρεώσει τη Βρετανία σε ασύντακτη έξοδο, δηλ.
ποτέ δεν θα απορρίψουν ένα αίτημα παράτασης. Το δεύτερο μήνυμα ήταν αυτό του ο Γάλλος
υπουργός Εξωτερικών Ζαν Υβ Λεντριάν, ο οποίος ενόψει των αποψινών ψηφοφοριών στο
Ουέστμινστερ, διαπίστωσε ότι "σε αυτό το στάδιο, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση
για μια νέα παράταση".
Παράλληλα, πιθανές αναταράξεις προοιωνίζεται η πρόθεση Βρετανών βουλευτών, ιδίως από την
πλευρά των αντιπολιτευόμενων Εργατικών, να καταθέσουν τροπολογίες που μπορεί να
αντικρούουν το πνεύμα της συμφωνίας της κυβέρνησης Τζόνσον με τους "27", λ.χ. για παραμονή
της Βρετανίας σε τελωνειακή ένωση με την Ε.Ε.
Σεπερίπτωση έγκρισης μιας τέτοιας τροπολογίας η Ντάουνινγκ Στριτ διαμηνύει ότι θα αποσύρει το
σύνολο του νομοσχεδίου.
Ηβρετανική λίρα χάνει αυτή την ώρα 0,6% έναντι του δολαρίου στο 1,2884. Το ευρώ κερδίζει 0,4%
έναντι του βρετανικού νομίσματος στο 0,8634.
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