ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit

ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักร
ได้มีการอภิปรายและลงมติเห็นชอบข้อเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการถอนสมาชิกออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร
โดย นาย John Bercow โฆษกประจารัฐสภาได้เลือกข้อเสนอแก้ไขความตกลงดังกล่าวจากพรรคการเมืองต่างๆ
จานวน 7 ฉบับ เพื่ออภิปรายและลงมติในรัฐสภา ดังนี้
1. ข้ อ เส น อ ขอ ง Sir Graham Brady จ าก พ รรค Conservative – ข้ อ ต ก ล งท างเลื อ ก
(Alternative Agreement) เพื่ อ แก้ ไขข้อ ตกลง Backstop หลีกเลี่ยงผลกระทบทางพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์
เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เข้มงวด (Hard Border)
2. ข้ อ เสนอของ นาย Dominic Grieve จากพรรค Conservative – เสนอให้ รัฐสภาเข้า มามี
อานาจตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมก่อนออกจาก EU โดยรัฐสภามีเวลาอภิปรายและลงมติเห็นชอบเป็นเวลา
6 วัน ก่อนการออกจาก EU ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อป้องกันการออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลง
3. ข้อเสนอของ นาง Yvette Cooper จากพรรค Labour – เสนอให้รัฐสภาเข้ามามีอานาจใน
กระบวนการ Brexit หากรัฐบาลไม่สามาถรเจรจาข้อตกลง Brexit กับ EU ได้ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถลงมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรา 50 ไปอีก 9 เดือน เพื่อ
ป้องกันการออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลง
4. ข้ อ เสนอของ Dame Caroline Spelman จากพรรค Conservative – เสนอให้ รัฐบาลตั ด
ทางเลือกการออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลง (No Deal Brexit)
5. ข้อเสนอจากพรรค Labour – เสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอานาจลงมติยับยั้งการออก
จาก EU โดยปราศจากข้อตกลง และจัดให้มีการลงประชามติออกจาก EU (Brexit Referendum) ใหม่
6. ข้อเสนอจากพรรค SNP – เสนอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรา 50 และให้รัฐบาลตัด
ทางเลือกการออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลง (No Deal Brexit)
7. ข้อเสนอจากพรรค Labour – เสนอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรา 50 ออกไปเป็นเวลา 2 ปี
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ข้อเสนอแก้ไขความตกลงฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา คือ ข้อเสนอของ Dame Caroline
Spelman – เสนอให้รัฐบาลตัดทางเลือกการออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลง (No Deal Brexit) ซึ่งได้รับเสียง
สนับ สนุน 318 เสียง ต่อ 310 เสียง และ ข้อเสนอของ Sir Graham Brady – ข้อตกลงทางเลือก (Alternative
Agreement) เพื่ อ แก้ ไขข้ อ ตกลง Backstop หลี ก เลี่ ย งผลกระทบทางพรมแดนระหว่ างไอร์ แลนด์ เ หนื อ และ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เข้มงวด (Hard Border) ได้รับเสียงสนับสนุน 317 เสียง ต่อ 301 เสียง
โดยข้อเสนอที่ได้รับการลงมติเห็นชอบในครั้งนี้จะไม่มีผลทางกฏหมาย แต่เป็นการทาให้นายกรัฐมนตรี
ทราบถึงประเด็นในข้อตกลง Brexit ที่รัฐสภาต้องการให้รัฐบาลนาไปเจรจากับ EU อีกทั้ง ยังเป็นการส่งสัญญาณถึง
EU ในการเจรจาความตกลง Brexit กับ EU ครั้งใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางพรมแดน
ระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Backstop)
หลังจากที่รัฐสภาลงมติรับรองข้อเสนอแก้ไขข้อตกลง Brexit ในครั้งนี้แล้ว นายกรัฐมนตรี จะนา
เนื้อหาในร่างข้อเสนอดังกล่าว มาปรับปรุงเป็นร่างข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่เพื่อนาไปเจรจากับผู้นา EU ซึ่งขณะนี้
EU ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวปฏิเสธการเจรจาความตกลง Brexit ครั้งใหม่กับสหราชอาณาจักร และเห็นว่าข้อตกลง
Backstop เป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดที่ EU จะเสนอให้ได้
ทางด้านนายเจเรมี คอร์บิน ผู้นาพรรคแรงงาน พร้อมที่จะเข้าหารือกับนางเทเรเซา เมย์ เพื่อหารือ
ถึงร่างข้อเสนอ Brexit ฉบับใหม่
ที่มา BBC News, The Guardian และ ITV News
ข้อคิดเห็นของ สคต. จากการลงมติเห็นชอบข้อเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการถอนสมาชิกออกจาก
EU แสดงให้เห็นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ข้อตกลง Brexit ในประเด็น Backstop เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นการผูก มัดให้สหราชอาณาจักรยัง คงต้อง
ปฏิบัติตามกฏของ EU เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ที่
เข้มงวด นอกจากนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักรยังต้องการให้รัฐบาลตัดทางเลือกการออกจาก
EU โดยไม่มีข้อตกลง (No Deal Brexit) ออกไปในการเจรจากับ EU
โดยขณะนี้สมาคมผู้ค้าปลีก (BRC) ตลอดจน ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายราย ได้แก่ Sainsbury’s,
ASDA, Marks & Spencer, Co-op และ Waitrose ได้ออกมาเตือนรัฐบาลถึงผลกระทบของการออกจาก EU โดย
ปราศจากข้อตกลงว่าจะทาให้เกิดการขาดแคลนสินค้าบริโภคขึ้นในสหราชอาณาจักร รวมทั้ง สินค้าจะมีราคาสูงขึ้น
จากค่าขนส่ง ที่ สูงขึ้น อั ตราภาษี และค่าเงินปอนด์ที่ ล ดลง เนื่องจาก 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์ อาหารที่ บ ริโ ภคใน
สหราชอาณาจักรมาจาก EU
ดังนั้น จึงเป็นความกดดันของรัฐบาลนางเทเรซา เมย์ ในการเจรจากับ EU เพื่อให้สามารถบรรลุ
ข้อตกลง Brexit ก่อ นการออกจาก EU ในวันที่ 29 มี นาคม 2562 เพื่อ ไม่ ให้เกิด การออกจาก EU โดยปราศจาก
ข้อตกลง
สรุปโดย สคต. ลอนดอน

