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Brexit
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που περιγράφει την προετοιμασία για την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς
φορείς να επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους και έπεται αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
(άρθρο 50) για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα.
Στις 30 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο θα τεθεί εκτός της ΕΕ και θα αποτελεί τρίτη χώρα.
Αυτό θα έχει επιπτώσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις τόσο στο Ηνωμένο
Βασίλειο όσο και στην ΕΕ.
Ενώ η ΕΕ εργάζεται πυρετωδώς για μια συμφωνία που εξασφαλίζει μια ομαλή αποχώρηση, η
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναμφίβολα θα προκαλέσει αναστάτωση είτε υπάρξει
συμφωνία είτε όχι. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμα βεβαιότητα ότι θα υπάρξει επικυρωμένη
συμφωνία αποχώρησης που θα ισχύει την ίδια ημερομηνία ή τι αυτό θα συνεπάγεται, οι
προετοιμασίες συνεχίζονται για να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και
οι ιδιωτικοί φορείς είναι προετοιμασμένοι για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου . Σε κάθε
περίπτωση, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος
μέλος μετά την αποχώρησή του και δεν θα έχει πλέον τα ίδια οφέλη με ένα κράτος μέλος. Ως εκ
τούτου, η προετοιμασία για το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει τρίτη χώρα είναι υψίστης σημασίας,
ακόμη και στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και οι εθνικές αρχές και οι αρχές της ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν
για δύο πιθανά βασικά σενάρια:
 Εάν η Συμφωνία Αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, η νομοθεσία της
ΕΕ θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά
από μεταβατική περίοδο 21 μηνών.
 Εάν η Συμφωνία Αποχώρησης δεν επικυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, δεν θα
υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο
Βασίλειο από τις 30 Μαρτίου 2019.
Τέλος, έως τις 30 Μαρτίου 2019, όλοι οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που εδρεύουν στο Λονδίνο θα
μεταφερθούν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και ορισμένα καθήκοντα που εκτελούνται από τις
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει επίσης να διοχετευθούν εκ νέου εκτός του Ηνωμένου
Βασιλείου.
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