Brexit: Discuții în spatele ușilor închise, în guvernul britanic
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Descriere foto:

Miniştrii britanici au analizat un nou scenariu privind Brexit.

Miniştrii din cabinetul britanic au discutat în spatele uşilor închise despre planurile de a amâna cu opt săptămâni ieşirea Reg
Unit din Uniunea Europeană, a relatat marţi cotidianul The Telegraph, transmite dpa. Potrivit publicaţiei citate, miniştrii brita
dori o amânare cu două luni a Brexitului dacă acordul de retragere convenit de premierul Theresa May şi UE este vo
parlament. În condiţiile în care ieşirea Regatului Unit din blocul comunitar este prevăzută pentru 29 martie, ''perioada de gra
însemna amânarea Brexitului până la data de 24 mai.

Deşi Theresa May a aﬁrmat constant că Brexitul se va produce 'la timp', ministrul pentru comerţ internaţional Liam Fox a s
recent că retragerea Regatului Unit din UE ar putea ﬁ amânată pentru a acorda răgaz pentru ﬁnalizarea unui acord. Fox, c
trecut s-a pronunţat împotriva amânării Brexitului, a recunoscut săptămâna trecută că o ''scurtă amânare'' pentru elab
legislaţiei necesare pentru aplicarea acordului ar conveni majorităţii parlamentarilor.
Citește și: Brexit. Angela Merkel: "Încă mai e timp"

Al doilea vot asupra acordului de retragere

Theresa May, care a primit sprijinul legislativului de la Londra pentru renegocierea mecanismului de ''backstop'' (clauză co
căreia Regatul Unit va rămâne în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană până când Londra şi Bruxellesul vor găsi o soluţ
bună care să împiedice reapariţia unei aşa-numite ''frontiere dure'' între Irlanda şi provincia Irlanda de Nord), a promis să re
Camera Comunelor în 13 februarie, când este prevăzut un al doilea vot asupra acordului de retragere. Planul iniţial prezen
şefa executivului britanic a fost respins masiv de parlament în 15 ianuarie.

În urmă cu o săptămână, parlamentarii britanici i-au cerut premierului britanic Theresa May să renegocieze acordul de Brexit
a înlocui mecanismul de 'backstop'. Marea Britanie urmează să iasă din UE la 29 martie, dar acordul de retragere, p
parlamentarii britanici refuză să-l ratiﬁce din cauza prevederilor 'backstop'-ului cu privire la comerţ, ar menţine relaţiile a

pentru o perioadă de tranziţie până cel puţin la sfârşitul anului viitor şi, posibil, pentru încă doi ani.
Citește și: Vacanță în Grecia. Cum va fi afectat turismul după Brexit

