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Кабинет британске премијерке Терезе Меј одбацио је као спекулације медијске наводе
да су Велика Британија и ЕУ близу постизања договора о разлазу пошто је постигнут
компромис о спорном питању ирске границе после Брегзита.

  

  

Британска влада је навела да су "преговори у току" и да извештај Сандеј тајмса да је
постигнут договор о будућем царинском режиму на граници Ирске и Северне Ирске
представља "спекулацију", преноси АП.

  

Сандеј тајмс је објавио да су Лондон и Брисел постигли договор да Велика Британија
привремено остане у царинској унији са ЕУ после Брегзита, чиме би била избегнута
тврда граница са Ирском. Позивајући се на изворе блиске преговарачима, лист је навео
да је Меј добила уступке од ЕУ и да је Брисел пристао да у споразуму о будућим
односима стоји да ће у царинској унији остати цела територија Велике Британије. Према
писању листа, ЕУ је наводно прихватила проверу робе у фабрикама или продавницима,
а не на граници.
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Велика Британија треба да изађе из ЕУ 29. марта 2019. године, али због неслагања око
питања ирске границе Лондон и Брисел још нису постигли договор о условима разлаза.

  

Британски и европски званичници изјављивали су претходних дана да је постизање
договора близу и да би он могао да буде потврђен током новембра.

  

Заменик британске премијерке Дејвид Лидингтон рекао је у петак да су преговарачи
"веома близу" постизању споразума, а заменик ирског премијера Сајмон Ковенеј казао је
да "мисли да је могуће да договор буде постигнут у новембру".

  

(Бета)

  

Видети још: "Сандеј тајмс": Постигнут договор о граници Британије и Ирске након
Брегзита
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