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Лондон и Шкотска сматрају да би и они требало да имају посебан статус након Брегзита
како би могли да остану на заједничком европском тржишту и у царинској унији ако се то
допусти Северној Ирској, преноси агенција Ројтерс.

  

  Велика Британија пристала је да Северна Ирска остане "регулаторно усклађена" са
Европском унијом након Брегзита како би се избегла 'тврда' граница, казали су извори
из ирске владе.   

"Кључна фраза је јасна преданост задржавању регулаторне усклађености кад је реч о
правилима царинске уније и унутрашњег тржишта која су потребна како би се подржао
Споразум постигнут на Велики петак, привреда на острву и граница", казали су.

  

То по ирским изворима значи да је Велика Британија пристала да задржи на подручју
Северне Ирске прописе који се односе на заједничко европско тржиште и царинску унију
сличне онима који су сада на снази, како у регулаторном смислу не би било разлике у
односу на правила која су на снази у Републици Ирској, односно у Европској унији.
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"Велике импликације за Лондон ако је Тереза Меј пристала да је могуће да део
Уједињеног Краљевства остане на заједничком тржишту и у царинској унији након
Брегзита", коменарисао је на Твитеру градоначелник Лондона Садик Кан.

  

"Становници Лондона гласали су премоћном већином да остану у ЕУ и сличан договор
могао би овде сачувати десетине хиљада радних места", додао је.

  
  

The clear solution to this government chaos is a deal that protects both the Good Friday
agreement and our national economy after Brexit - UK remaining in the single market and
customs union.

  Sadiq Khan December 4, 2017    

Председница шкотске владе Никола Старџен такође сматра да би се договор са
Северном Ирском могло применити и на друге делове земље.

  

"Ако један део Уједињеног Краљевства може задржати регулаторну усклађеност с
Европском унијом и заправо остати на заједничком тржишту (што је исправно решење за
Северну Ирску), засигурно не постоји добар практичан разлог зашто други не могу",
оценила је на Твитеру.

  

If one part of UK can retain regulatory alignment with EU and effectively stay in the single
market (which is the right solution for Northern Ireland) there is surely no good practical reason
why others can’t.

Nicola Sturgeon December 4, 2017     

Велика већина Шкота гласала је на референдуму за останак у ЕУ.

  

(Хина)
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https://twitter.com/SadiqKhan/status/937735069808119808?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NicolaSturgeon/status/937675437764960257?ref_src=twsrc%5Etfw

