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Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έκλεισαν προκαταρκτική συμφωνία 

σχετικά με το Γιβραλτάρ εν όψει του Brexit 

 

Η Μαδρίτη και το Λονδίνο έκλεισαν προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με το Γιβραλτάρ, 

αναφορικά με τη σχέση που θα έχει η Ισπανία με το Γιβραλτάρ, μετά την έξοδο του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έναρξη ισχύος του Brexit, όπως ανακοίνωσε 

την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, ο ανώτερος υπουργός του Γιβραλτάρ, κ. Fabián Picardo. Η 

συγκεκριμένη, αποτελεί συμφωνία που δεν συμπεριλαμβάνεται στο βασικό σύμφωνο του 

Brexit, για το οποίο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Pedro Sanchez εξακολουθεί να έχει 

ενστάσεις και, σύμφωνα με δηλώσεις του, υπάρχει η πιθανότητα να μην το υποστηρίξει μέχρι 

τέλους, εάν δεν συμπεριληφθούν ευνοϊκά μέτρα για τη σχέση της χώρας με το Γιβραλτάρ. 

 

Η προσυμφωνία προβλέπει τα πέντε πιο ευαίσθητα σημεία που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρών και αυτά είναι η φορολογία, τα δικαιώματα των διασυνοριακών εργαζομένων, 

η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η προστασία του περιβάλλοντος και η αστυνομική 

συνεργασία. Οι αρχές του Βράχου έχουν δεσμευθεί να αυξήσουν την τιμή του καπνού, έτσι 

ώστε το λαθρεμπόριο στην Ισπανία να μην είναι τόσο κερδοφόρο. Επιπλέον, το Γιβραλτάρ 

αναλαμβάνει ορισμένες δεσμεύσεις που αποσκοπούν στη μείωση του φορολογικού 

ανταγωνισμού, καθώς οι εταιρείες που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στην ισπανική 

επικράτεια εκμεταλλεύονται τη μειωμένη φορολογία του Γιβραλτάρ και επωφελούνται από 

αυτή. 

Η βρετανίδα Πρωθυπουργός, κα. Theresa May δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα 

αποκλείσει το Γιβραλτάρ από τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση της χώρας με την 

ΕΕ και υπενθύμισε ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Λονδίνου και Μαδρίτης. 

Παρόλα αυτά, έχει δημιουργηθεί ανησυχία στην Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι το 

θέμα του Γιβραλτάρ πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ξεχωριστό ζήτημα μεταξύ Μαδρίτης και 

Λονδίνου.  

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Pedro Sanchez προειδοποίησε ότι η 

Ισπανία διατηρεί την πρόθεσή της να αρνηθεί την έγκριση του εγγράφου σχετικά με τη 

συμφωνηθείσα αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 

ασκήσει αρνησικυρία, καθώς οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ισπανικού έθνους 

και αναμένει ότι αυτό θα γίνει κατανοητό από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. Τέλος, 

τόνισε ότι η Ισπανία παραμένει σταθερή στην υπεράσπιση του ευρωπαϊκού σχεδίου, αλλά ότι 

δεν μπορεί να κάνει πίσω σχετικά με το μέλλον του Γιβραλτάρ ενώ θεωρεί απαραίτητη τη 

σύναψη διμερών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. 


