
ЕУ: Спремни смо на могућност да не дође до договора о Брегзиту, али то није сценарио којем се тежи
недеља, 12 новембар 2017 14:07

 Главни преговарач Европске уније за Брегзит Мишел Барније изјавио је данас да се ЕУ
"припрема за могућност" да се не постигне договор с Лондоном иако то није сценарио
чему се тежи.

  

  "То није моја опција.... али је једна од могућности. Треба да будемо сви спремни,
државе и предузећа", рекао је Барније у интервјуу за француски недељник Журнал ди
диманш.   

Барније је упозорио да уколико се не постигне споразум до 29. марта 2019. године,
датума који предвиђен за излазак из чланства, Велика Британија ће "упасти у
заједнички режим Светске трговинске организације и имаће односе с ЕУ као што су
садашњи односи Уније и Кине". 

  

ЕУ је у петак после последње рунде преговора дала две недеље Великој Британији да
потврди своју посвећеност условима за излазак из чланства како би у децембру били
покренути преговори о трговинским односима. 

  

Велика Британија би требало да напусти ЕУ крајем марта 2019, две године пошто је
британска премијерка Тереза Меј 29. марта ове године званично покренула процедуру о
иступању. 
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Прва етапа преговора се односи на постизање договора о три питања - судбини
европских држављана у Великој Британијии после Брегзита и Британаца у ЕУ, о
граници са Ирском и финансијама, односно износу финансијских обавеза Лондона
према ЕУ. 

  

Друга фаза преговора се односи на будуће трговинске везе Велике Британије и ЕУ, а
коначан договор о томе се предвиђа између децембра 2017. и пролећа 2018. 

  

Споразум би потом требало да се финализује до октобра 2018, и онда остаје период од
шест месеци, до марта 2019. када би требало да се заврши ратификација споразума у
земљама-чланицама и уследи званичан излазак Велике Британије из ЕУ.

  

(Бета)
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