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 Θέσπιση ειδικού νόμου για την αντιμετώπιση του Brexit στην Ισπανία 

 

Η ισπανική κυβέρνηση προετοιμάζει νόμο που θα της επιτρέψει να λάβει επείγοντα μέτρα, 

σε περίπτωση που στις 29 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο εξέλθει από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) χωρίς την ύπαρξη φιλικού διακανονισμού, γεγονός που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την ελεύθερη ροή ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών.  

Αυτή η ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός νομοθετικού διατάγματος, 

επιδιώκει να παραχωρήσει στην εκτελεστική εξουσία του κ. Pedro Sánchez τη δυνατότητα 

να διατηρεί τα ισπανικά σύνορα ανοικτά στους Βρετανούς ταξιδιώτες χωρίς τη χρήση 

εισόδου θεώρησης, καθώς και να διαφυλάξει τους 750.000 πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου 

που διαμένουν στην Ισπανία.  

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα πιθανά 

μέτρα, όμως από διάφορες πηγές προκύπτει ότι η ιδέα είναι να σχεδιαστεί ένας νόμος 

παρόμοιος με αυτόν που παρουσίασε η γαλλική κυβέρνηση. Ο συγκεκριμένος, παρέχει 

ειδικές εξουσίες στη διοίκηση του κ. Μακρόν, για να εγγυάται τα δικαιώματα διαμονής των 

Βρετανών στη χώρα και να καθορίζει τους ελέγχους στη μετακίνηση ανθρώπων, 

εμπορευμάτων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. 

Τονίζεται ότι ο τουρισμός από τη Βρετανία είναι καθοριστικός για την Ισπανία, καθώς το 

τρέχον έτος κλείνει με 18 εκ. επισκέπτες από τη χώρα αυτή, με δαπάνη ύψους 17,5 δις 

ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του δημοσιεύθηκαν στον ισπανικό οικονομικό τύπο. 

Ο προαναφερόμενος νόμος, θα εξασφαλίσει ότι οι Βρετανοί θα μπορούν να συνεχίσουν να 

κάνουν διακοπές στην Ισπανία χωρίς τη χρήση βίζας. Η εκτελεστική εξουσία επιδιώκει 

επίσης να διατηρήσει το σύστημα με το οποίο οι Βρετανοί χρησιμοποιούν τα ισπανικά 

νοσοκομεία, καθώς η βρετανική κυβέρνηση καταβάλλει ετήσια χρηματοδότηση στην 

κοινωνική ασφάλιση, η οποία, σύμφωνα με τα τελευταία ετήσια στοιχεία φθάνει τα 300 εκ. 

ευρώ. 

Αυτός ο νόμος αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης που εκπόνησαν οι 

ισπανικές αρχές, για την αντιμετώπιση του κινδύνου ενός πιθανού χαοτικού Brexit, το οποίο 

θα περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες. Η ισπανική 

κυβέρνηση, παρόλα αυτά, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ως κεντρικό σενάριο ότι το Λονδίνο 

και οι Βρυξέλλες καταλήγουν σε μία φιλική συμφωνία σχετικά με το Brexit.   

 


