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Британски премијер Борис Џонсон оштро је бранио план своје владе да поништи делове
споразума о Брегзиту са Европском унијом, тврдећи да би њено "екстремно" тумачење
споразума могло да угрози будућност Велике Британије.

  

  

У колумни објављеној у Дејли Телеграфу, Џонсон је рекао да је владин Предлог закона о
унутрашњем тржишту потребан да би се окончале претње ЕУ да се наметне "блокада" у
Ирском мору за коју је премијер рекао да би могла "да распарча земљу".

  

Предлог закона за који је британска влада признала да делимично крши међународно
право, изазвао је негодовање унутар ЕУ и Џонсонове конзервативне странке. Очекује се
да ће британски парламент о томе расправљати следеће недеље.

  

Пошто влада не показује никакве знакове промене курса, постоји забринутост односно
могућност да две стране неће постићи споразум до децембра, када истиче прелазни
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период после Брегзита. Ако се то догоди, обе стране ће увести царине и друге препреке
у трговини почетком 2021. године.

  

Блок од 27 држава је пре два дана упозорио Лондон да до краја септембра мора да
повуче планирани закон о својој трговини са Северном Ирском, или ће се суочити с
правном борбом чак и пре завршетка прелазног периода за излазак Велике Британије из
ЕУ 31. децембра.

  

Пре мање од годину дана две стране су потписале и ратификовале споразум о изласку
Велике Британије из ЕУ, а она сад признаје да би га прекршила својим предложеним
Законом о унутрашњем тржишту, који би умањио надзор ЕУ над трговином Северне
Ирске која је у саставу Велике Британије и Ирске, која је чланица ЕУ.

  

То је посебно осетљиво питање јер је једина копнена граница између Велике Британије
и ЕУ граница Северне Ирске и Ирске.

  

Велика Британија и ЕУ су обавезале споразумом о Брегзиту да неће бити царинске
контроле или других препрека између британског региона Северне Ирске и Републике
Ирске, да не би, како тврди Лондон, било поделе међу Ирцима који су после више
деценија једва обуставили оружану борбу против британске власти.

  

Велика Британија је напустила политичке структуре ЕУ 31. јануара, а економску ће 31.
децембра, када се заврши 11-месечни прелазни период. Две стране до тада покушавају
да склопе нови трговински споразум, али разговори су заглибили око питања која
укључују права риболова у водама Велике Британије и правила поштене конкуренције
предузец́а.

  

(Бета, АП)
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