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Els líders europeus aproven l'acord
del Brexit
La cimera dels 27 dona suport al pacte entre la Unió Europea i el Regne Unit i
obre el procés de ratificacions parlamentàries del text

La cimera dels 27 d'aquest diumenge | ACN

Cap sorpresa: els líders de la Unió Europea ha donat suport a l'acord del Brexit en una cimera
aquest matí a Brussel·les. Així ho ha anunciat el president del Consell Europeu, Donald Tusk,
després d'una reunió ràpida, de poc més d'una hora. A partir d'ara s'obre el procés de ratificacions
parlamentàries del text. S'espera que la cambra dels comuns voti el pacte a principis de desembre
i l'Eurocambra al març, segons fonts parlamentàries.
El resultat de la votació era previsible. Des d'ahir a la tarda, quan Espanya va aixecar el veto a
l'acord després de parlar amb el Regne Unit sobre Gibraltar,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167563/espanya/aixeca/veto/finalment/votara/favor/acord/brex
it) ja es donava per fet que els 27 aprovarien l'acord de sortida dels britànics. Pedro Sánchez va
vendre ahir l'acord com un "pacte històric" i va ressaltar que el govern britànic havia acceptat totes
les exigències d'Espanya.
La votació d'avui no tanca completament la carpeta del divorci. "És un gest polític", assegura una
font diplomàtica vinculada a les negociacions. Malgrat no haver acabat la separació, els líders
europeus veuen la reunió com un pas positiu cap a la nova etapa entre les dues bandes del canal
de la Mànega. En aquest sentit, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que ha presidit la
reunió, ha triat la cançó de Queen Friends will be friends com a lema musical de la trobada.

https://www.naciodigital.cat/noticia/167580/liders/europeus/aproven/acord/brexit
Pàgina 1 de 3

Theresa May i Donald Tusk abans de la cimera Foto: ACN

No és un punt final al Brexit
La cimera, per tant, no posa punt final al Brexit. Un cop la declaració política i l'acord de retirada
rebin la llum verda el text haurà de passar pels respectius parlaments. Primer, pel britànic, on
s'espera una votació a principis de desembre, i després pel Parlament Europeu, on la votació està
prevista per principis de març, segons fonts parlamentàries.
Theresa May, doncs, encara té feina per davant. En una missiva dirigida als britànics, ha
assegurat que defensarà "amb cor i ànima" l'acord del Brexit per evitar que el parlament el tombi.
La premiere ha explicat que serà a la cambra britànica on es decidirà "en poques setmanes" sobre
l'acord de sortida de la Unió Europea i que farà tot el possible per "guanyar la votació".
Més pedres en el camí
Tot plegat no serà fàcil i, un cop neutralitzada la qüestió de Gibraltar, encara hi pot haver més pedres
en el camí. Per exemple, demà dilluns, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà sobre la
demanda de 13 ciutadans britànics que volen que s'anul·li la decisió del Consell de la UE amb la
qual es van iniciar les negociacions del Brexit.
I és que l'acord no esvaeix tots els dubtes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166813/futur/may/al/sobiranisme/escoces/grans/interrogants/e
ntorn/brexit) sobre els termes de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. El futur de May,
molt debilitada, Irlanda i el sobiranisme escocès són alguns de les qüestions que caldrà tenir en
compte a partir d'ara.
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Theresa May, camí del Parlament Britànic. Foto: ACN
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