
ข่าวความเคลื่อนไหวประเด็น Brexit     

สหราชอาณาจักรขอขยายเวลาการออกจากสมาชิกอียูเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

  
 
 
   
  

  
 

ข้อเท็จจริงข่าว  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้อภิปรายเรื่องแผนทางเลือก 
(The Brexit Plan B Options) เพื่อขับเคลื่อน Brexit ให้มคีวามก้าวหน้า เป็นครั้งที่ 2 โดยได้พิจารณาลงมติข้อเสนอ 
4 ทางเลือก ซึ่งสรปุผลได้ดังนี ้

1. Customs Union – สหราชอาณาจักรออกจากสมาชิกอีย ูโดยยังคงอยู่ภายใต้สหภาพศุลกากรของ 
อีย ูโดยมีมตไิม่เห็นชอบด้วยคะแนน 273 ต่อ 276 

2.        Common Market 2.0/ Norway Plus โดยเข้ารว่มเป็นสมาชิกความตกลง the European Free 
Trade Association และ European Economic Area เพื่อยังคงการเป็นตลาดร่วม และ "Comprehensive 
customs arrangement" (ยังคงสิทธิการเคลื่อนย้ายการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานอย่างเสรี รวมถึง
การมสี่วนร่วมในการเจรจาความตกลงการค้าของอียใูนอนาคต จนกว่าจะมีความตกลงการค้าสินค้าที่เสรีและ open 
border บนเกาะไอร์แลนด์มาแทน) โดยมีมติไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนน 261 ต่อ 282 

3.        Second Referendum - การให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบความตกลง Brexit 
ที่ผ่านรฐัสภา ก่อนการมผีลบังคับใช้ความตกลง โดยมีมติไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนน 280 ต่อ 292 
          4.        Power to stop no deal - หากการขอขยายระยะเวลากระบวนการ Brexit จากอียู ไม่ส าเร็จ 
รัฐสภาจะพิจารณาเลือกระหว่าง no deal หรือ ยกเลิก Brexit โดยมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนน 191 ต่อ 292 

 
ทั้งนี้ ผลการลงมติแผนทางเลือกดงักล่าว ครั้งที่ 2 นั้น ยังคงไม่มีข้อเสนอใดได้รับเสียงข้างมาก โดยก่อนหน้า

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักร ได้มีการอภิปรายและลงมตทิางเลือกในการออกจากอียทูัง้หมด 
8 ข้อเสนอ ซึ่งไมม่ีข้อเสนอใดได้รับคะแนนเสียงข้างมาก 

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ไดม้ีถ้อยแถลงภายหลังจากการประชุม
คณะรัฐมนตรเีพื่อหาทางออกประเด็น Brexit ที่ยืดเยื้อมานานและสร้างความแบง่แยกทางการเมือง โดยเน้นย้ าว่า 
การออกจากสมาชิกอีย ูพร้อมความตกลงเป็นทางออกที่ดีทีสุ่ด จึงจ าเป็นที่จะต้องขยายเวลากระบวนการ Brexit  
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ออกไปในระยะเวลาที่ไม่นานนัก พร้อมด้วยเหตุผลที่ชัดเจนในการขยายเวลาดังกล่าว เพื่อให้สหราชอาณาจักร
สามารถออกจากสมาชิกอียูได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ได้เสนอที่จะประชุมร่วมกับผู้น าพรรค
ฝ่ายค้าน เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนให้ Brexit มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอ
แผนงานใดๆ ต้องรวมถึงความตกลง The Withdrawal Agreement ที่ได้เจรจาร่วมกับอียู ซึ่งอียูยังคงเน้นย้ าว่า           
จะไม่มีการรื้อฟื้นความตกลงดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้น สหราชอาณาจักรจึงควรมุ่งเน้นความสัมพันธ์ในอนาคตกับอียูว่า
ควรเป็นรูปแบบใด ซึ่งควรค านึงถึงผลของการลงประชามติ เพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ให้คณะมนตรีประชาคมยุโรปพิจารณาต่อไป  

อย่างไรก็ตาม หากรัฐสภาไม่สามารถหาข้อยุติแนวทาง Brexit ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้น รัฐสภาจะต้อง            
ลงมติเลือกแผนทางเลือกที่ต้องการให้รัฐบาลด าเนินการ โดยรัฐบาลจะน าเสนอร่างกฎหมาย The Withdrawal 
Agreement Bill พร้อมด้วยกรอบระยะเวลา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งจะส่งผลให้สหราชอาณาจักรไม่ต้องเข้าร่วมในการจัดการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป  

เมื่อ วันที่  5 เมษายน 2562 นายกรัฐมนตรี เท เรซา เมย์ ได้มีหนังสือถึงประธานคณะมนตรียุโรป              
นาย Donald Tusk เพื่อขอขยายระยะเวลาการออกจากสมาชิกอียูเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากเดิมที่จะต้อง
ออกจากอียูในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยเสนอว่าหากสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักรให้ความเห็นชอบความ          
ตกลงฯ ภายในเวลาดังกล่าว สหราชอาณาจักรจะสามารถออกจากสมาชิกอียูได้ก่อนการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ซึ่งจะมี
ข้ึนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรได้เตรียมความพร้อมในกรณีหากจ าเป็นต้องเข้าร่วม
การเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ทั้งนี้ ข้อเสนอของสหราชอาณาจักรดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้น าอียูทั้งหมด
โดยมีมติเอกฉันทน์ ซึ่งมีก าหนดที่จะประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2562    

โดยก่อนหน้าอียูได้เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการออกจากอียูของสหราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขว่า
ให้มีการขยายเวลาจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่รัฐสภาอังกฤษให้ความเห็นชอบร่างความตกลง                 
The EU Withdrawal Agreement  แตห่ากรัฐสภาอังกฤษไม่ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ ดังกล่าว อียูจะให้มี
การขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2562  

 ที่มา: www.gov.uk, BBC News   
 
ข้อคิดเห็นของ สคต.   
 

ประเด็น Brexit ได้สร้างความแบ่งแยกทางการเมืองทั้งในรฐัสภาและในแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งมีความ
คิดเห็นและท่าทีที่แตกต่างกันในแนวทางการออกจากสมาชิกอียูของสหราชอาณาจักร โดยนายกรัฐมนตรี เทราซา 
เมย์ ยังคงมุง่มั่นทีจ่ะผลกัดันใหร้่างความตกลง the Withdrawal Agreement ที่ได้เจรจากับอียผู่านความความ
เห็นชอบจากรัฐสภา แม้ว่ารัฐสภาได้คัดค้านร่างความตกลงฯ ดังกล่าวมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในขณะที่รัฐสภาก็ยังไม่
สามารถหาข้อยุติท่าทรี่วมกันในการขับเคลื่อน Brexit ให้มีความก้าวหน้า ซึ่งสะท้อนจากการที่ไม่มีข้อเสนอทางเลอืก
ใดที่ได้รับเสียงข้างมาก ซึ่งยงัคงต้องติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ Brexit อย่างใกล้ชิดต่อไป    

                                                                            สรุปโดย สคต. ลอนดอน  


