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El Regne Unit pot revocar el Brexit
de manera unilateral, segons la
justícia europea
La decisió arriba el dia abans que el parlament britànic voti l'aprovació de l'acord del
Brexit avalat pel Consell Europeu

Theresa May, camí del Parlament Britànic. | ACN

El Regne Unit pot frenar el Brexit de manera unilateral, segons ha decidit avui la justícia europea.
Tal com s'explica en un comunicat del Tribuna de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el Regne
Unit pot aturar la sortida de la Unió Europea unilateralment i sense l'aval de la resta de països. La
decisió arriba el dia abans que el parlament britànic voti l'aprovació de l'acord del Brexit avalat pel
Consell Europeu fa unes setmanes.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167580/liders/europeus/aproven/acord/brexit)
El tribunal considera que seria ?inconsistent? amb el propòsit dels tractats europeus de crear una
unió de pobles que es pugui forçar la sortida d'un estat si aquest decideix revocar la decisió a través
d'un procés democràtic. Així, l'estat podrà notificar-ho després d'un procés democràtic d'acord amb
els requisits constitucionals nacionals i sempre que l'acord de retirada no hagi entrat en vigor o,
en cas que l'acord no hagi conclòs, durant un període de dos anys des de la notificació formal
d'abandonar la UE, i qualsevol extensió possible.

#ECJ (https://twitter.com/hashtag/ECJ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) : UK is free to
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unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU - Case C-621/18
Wightman #Brexit (https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/KUOI2eQ48C (https://t.co/KUOI2eQ48C)
? EU Court of Justice (@EUCourtPress) 10 de desembre de 2018
(https://twitter.com/EUCourtPress/status/1072039706123210752?ref_src=twsrc%5Etfw)
En cas que Londres optés per fer-se enrere i revocar la decisió, els magistrats apunten que la
revocació confirmaria la pertinença de l'estat a la UE, motiu pel qual el Regne Unit es podria quedar
al club europeu en les mateixes condicions que és ara membre.
Fa una setmana, l'advocat general del TJUE Manuel Campos Sánchez-Bordona va avalar en un
dictamen el dret a canviar d'opinió d'un estat membre que ha notificat la seva "intensió" -no "decisió"d'abandonar la Unió Europea i revertir així el procés de desconnexió. La justícia europea ha
examinat en dos mesos aquest cas, que respon a una consulta de la justícia escocesa. La sortida
oficial del Regne Unit està prevista per al 29 de març del 2019.
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