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El calendari del Brexit
La decisió dels britànics ha engegat un procés que es preveu llarg i complicat, i
que es podria allargar dos anys
Un cop el Brexit va ser oficial, es va començar a crear una línia temporal del procés de desconnexió
de la Gran Bretanya.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/111064/gran/bretanya/vota/brexit/52/al/48/abandona/projecte/e
uropeu?rlc=p1) Un canvi que es preveu llarg, els experts calculen que com a mínim durarà dos
anys, i complicat. Aquest divendres, l'encara Primer Ministre britànic, David Cameron, va dir que
anunciaria "immediatament" els resultats a la Unió Europea però la burocràcia és més lenta.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/111072/cameron/garanteix/voluntat/poble/sera/respectada/ell/pl
egara/octubre)
De moment, les següents dates claus a tenir en compte, són:
26 de juny: El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, es reunirà d'urgència amb
els Comissaris Europeus. Aquest grup, que té un membre de cada país de la Unió -inclús un de
britànic-, serà l'encarregat de negociar l'acord de desvinculació. S'espera que donin algunes pistes
del procés desconnexió, per tranquil·litzar els mercats i evitar un altre dia negre a les borses, com
el que es va viure aquest divendres.
28 de juny: Està prevista una cimera europea, a on assistirà el primer ministre britànic, David
Cameron. S'espera que Cameron comuniqui oficialment la decisió de Gran Bretanya de deixar la
Unió. Fins que no es faci la comunicació oficial no es podran començar les negociacions.
29 de juny: Es farà la primera reunió dels 27, o sigui de tots els líders europeus excepte la Gran
Bretanya. S'espera que els països negociïn una estratègia comuna per enfocar la desconnexió i, a
la vegada, esclareixin la situació legal tant dels britànics que viuen a Europa, com dels europeus
que viuen a l'illa. La situació en què quedaran els immigrants és un dels punts més controvertits
de tot el procés.
Un altre dubte que potser es resoldrà aquest dia, és si el procés de separació anirà lligat a la
negociació de nous tractats amb la Unió. O sigui, si el Regne Unit surt com a membre de la Unió, al
mateix temps que n'entra com a soci preferent o si aquest procés serà consecutiu, primer surt i
després es converteix en soci preferent.
A partir del 7 de juliol: Comença la desconnexió que durarà com a mínim dos anys. Mentre aquesta
duri el Regne Unit continuarà sent membre de la Unió Europea amb parlamentaris al Parlament
Europeu, un membre a la Comissió i presència a les cimeres europees. Tècnicament, mantindrà tot
els drets de vot i veto, però se suposa que no entrarà en discussions de futures polítiques i tractats
que no l'involucrin. De fet, com la resta del procés, la funció dels membres britànics a les
organitzacions europees és una incògnita.
El que sí que s'espera és que el país renuncií a la presidència de la Unió Europea que li tocava per
rotació el segon semestre del 2017. El seu lloc l'ocuparà Estònia.
Després de la desconnexió: Segons les previsions el 7 de juliol del 2018 el Regne Unit deixarà de
ser un membre de la Unió Europea, però la data és molt flexible. La relació entre el país i la Unió
després de la desconnexió és l'enigma més gran de tots. Alguns membres de Brussel·les,
sobretot per la por el contagi, volen ser molt durs amb el país sortint. Seguint l'eslògan "fora és
fora", descarten facilitats econòmiques i de mercat si no van lligades amb llibertat de moviment de
persones, de la mateixa manera que descarten comprar productes britànics si no compleixen amb
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les regulacions europees. I com que el control de fronteres i alliberar-se de les regulacions
europees van ser els dos eixos de campanya del Brexit, la negociació es preveu complicada.
Tanmateix, el gran poder econòmic del país britànic i la necessitat que tenen les companyies
europees del seu mercat, fan pensar que la Unió buscarà una relació estreta amb el Regne Unit. Els
experts no descarten cap escenari.
Un altre aspecte a tenir en compte és Escòcia, que va votar majoritàriament a favor de quedar-se,
la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ja ha dit que després de les negociacions de
desconnexió, podria convocar un nou referèndum d'independència. Decisió que es veu amb bon
ulls a Europa, que ha acceptat reunir-se directament amb el govern escocès.
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