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Brexit sammanfattat
Vad handlar egentligen förhandlingarna om? Här är en introduktion:

•

2016 höll Storbritannien en folkomröstning kring sitt medlemskap i EU där de, med 52
procent för och 48 procent emot, beslutade att gå ur EU. Sedan dess har det pågått intensiva
förhandlingar kring hur utträdet ska gå till och vilken relation EU och Storbritannien ska ha
efter utträdet.

•

Den 29 mars 2017 ansökte den brittiska regeringen formellt om att gå ur EU. När detta var
gjort började nedräkningen på de två år det får ta att lämna.

•

Regeringarna i EU27 och Storbritannien godkände under slutet av 2018 ett utträdesavtal
vars syfte var att reglera relationerna mellan EU och Storbritannien direkt efter Brexit, och
sätta ramarna för de framtida relationerna. Enligt avtalet skulle en övergångsperiod gälla
från att man lämnar till den 31 december 2020. Under denna period skulle de nuvarande
relationerna upprätthållas samtidigt som parterna gavs tid att förhandla fram ett mer
långsiktigt avtal. Utträdesavtalet godkändes dock inte av Storbritanniens parlament som fick
förlängd tid att lämna EU fram till den 31 oktober. Denna deadline sköts upp ytterligare då
parterna inte kunde nå en överenskommelse.

•

Den 24 maj meddelade premiärminister Theresa May sin avgång som partiledare för det
konservativa partiet och följaktligen som premiärminister. Den 22 juli efterträddes hon av
Boris Johnson som därefter bildade en ny regering.

•

Boris Johnson sade nej till utträdesavtalet mellan EU och den tidigare brittiska regeringen,
och aviserade att hans regering siktar på att Storbritannien lämnar EU den 31 oktober, med
eller utan avtal.

•

Den 17 oktober kom Storbritannien och EU överens om ett avtal gällande Brexit som sedan
skickades för behandling till det brittiska parlamentet.

•

Avtalet som Storbritannien och EU kom överens om röstades ner i Storbritanniens
underhuset och därefter utlystes nyval till den 12 december i Storbritannien. I samband med
detta valde EU27 att gå med på en ytterligare förlängning av Brexit-processen där
Storbritannien fick förlängd tid till 31 januari 2020.

•

I samband med valet vann Boris Johnsons konservativa parti en majoritet i underhuset och
fick möjlighet att genomföra sin “Get Brexit Done”-strategi utan större hinder inför den 31
januari 2020.

•

“The European Withdrawal Agreement” klubbades igenom i utskottet i underhuset den 8
januari och skickades till överhuset för behandling den 9 januari.

•

Den 23 januari gavs utträdesöverenskommelsen slutgiltigt grönt ljus efter att formellt ha
godkännts av drottningen. Detta innebär i praktiken att utträdesöverenskommelsen kommer
implementeras och att Storbritannnien lämnar EU den 31 januari 2020.

•

En övergångsperiod kommer gälla fram till årsskiftet 2020/2021, under denna tid kommer
företag inte märka någon större skillnad. Om man inte lyckas enas om ett avtal eller om
övergångsperioden inte förlängs finns fortfarande risk för ett avtalslöst utträde vilket skulle
få stor påverkan på svenska företag.

•

Under denna period har Storbritannien ingen representation i varken europaparlamentet
eller ministerrådet men behöver däremot följa EU-regler och betala medlemsavgift.

•

Framtida förhandlingar kring relationerna mellan Storbritannien och EU börjar preliminärt
under mars 2020 efter att EU kommit överens internt om sitt förhandlingsmandat.
Förhoppning, förutsatt att parterna nått en överenskommelse innan slutet av 2020.

På Svenskt Näringslivs hemsida kan du hitta mer information om hur du som företagare kan förbereda
dig.

