DATES CLAU BREXIT

2016
JUNY

JULIOL

2017
El referèndum britànic
sobre la pertinença a
la UE suposa un
51,9% de vot.
El primer ministre
David Cameron
dimiteix.

MARÇ

ABRIL

Theresa May es
converteix en primer
ministre del Regne
Unit.

JUNY

2018
El Regne Unit s’acull
a l’article 50 i s’inicia
el període de dos
anys per sortir de la
UE.
La cimera de la UE-27
adopta directrius de
negociació per a
futures relacions amb
el Regne Unit.
La primera ministra
Theresa May convoca
eleccions britàniques al Regne Unit.
Les eleccions generals del Regne Unit
provoquen un parlament molt dividit. El
Partit Conservador
aconsegueix un acord
amb el DUP.
Comencen les negociacions entre el
Regne Unit i la UE.

OCTUBRE

Conferència del partit
conservador.

DESEMBRE

La primera part de les
negociacions va
concloure a l’acord
dels principis del
divorci.

FEBRER

MARÇ

JULIOL

SETEMBRE

2019
La UE publica el
projecte de tractat
sobre Brexit.

GENER

Theresa May exposa
la visió britànica del
Brexit al discurs de
Londres.
S'acorda un període
de transició.

21
Theresa May presenta
el Pla B al parlament,
intentant renegociar
l’element
backstop

MARÇ

18-19
La cimera de la UE va
posar en evidència el
final de les negociacions, per generat
temps per ratificar el
tractat de retirada.
No es van finalitzar
les negociacións.

14
Vot de la Cambra dels
Comuns per ampliar
l'article 50
Del 21 al 22
El dia del Brexit es
posposa fins al 12
d'abril (si es renuncia
de nou a l'oferta de
Theresa May) a la
Cimera de la UE

29
Últim pressupost
del govern britànic
abans del Brexit

NOVEMBRE

27
Els vots indicatius a la
Cambra dels Comuns
no recolzen una
opció alternativa
amb la majoria

Acord provisional de
retirada de brexit
entre el Regne Unit i
la UE

29
L'acord de retirada de
Theresa May va ser
rebutjat en un tercer
vot a la Cambra dels
Comuns

25
Cimera extraordinària
de la UE per finalitzar
l'acord

DESEMBRE

El govern britànic va
trobar-se amb menyspreu al Parlament per
no publicar assessorament legal complert
sobre el Brexit
Theresa May cancel·la la votació
significativa sobre el
seu tracte a la Cambra
dels Comuns
Vot sense confiança
provocat pel partit
conservador contra
Theresa May, que va
sobreviure
Del 13 al 14
Última cimera de la
UE de l'any

12
L'acord revisat del
Brexit de Theresa
May va ser rebutjat en
una votació a la
Cambra dels Comuns
13
La Cambra dels municipis vota contra un
Brexit sense afany

Conferència del partit
conservador

OCTUBRE

15
Theresa May perd una
votació significativa
sobre el seu acord a la
Cambra dels comuns
per una derrota rècord
16
El govern del Regne
Unit sobreviu a un vot
de confiança de
l’oposició

El llibre blanc del
govern del Regne
Unit va publicar la
relació futura amb la
UE basada en el pla
Chequers
Cimera de líders de
la UE
Conferència del partit
laborista

2020

ABRIL

1
La segona ronda de
votacions a la
Cambra dels Comuns
no recolza una opció
alternativa amb la
majoria
10
Cimera d'emergència
de la UE on l'article 50
es prorroga fins al 31
d'octubre de 2019,
amb una clàusula de
parada si es ratifica un
acord abans

MAIG

17
Es trenquen les convverses entre conservadors i laboristes
23
Eleccions al Parlament
Europeu
24
La primera ministra
Theresa May anuncia la
seva dimissió

JUNY

07
Theresa May deixa de
ser líder del partit
conservador i continua
sent primer ministre fins
que s’esculli un nou
líder
10
Comença el procès de
lideratge del partit
conservador
20-21
Cimera de la UE

JULIOL

Juliol del 2019
El nou primer ministre
prendrà possesió del
càrrec abans del recés
estival del Parlament
31
Data límit perquè el
Regne Unit abandoni la
UE, si participa en les
eleccions europees

SETEMBRE

OCTUBRE

29 de setembre 2 d'octubre
Conferència del partit
conservador
17-18
Cimera de la UE
31
Nou termini per deixar
el Regne Unit a la UE

DESEMBRE

31
El període de
transició finalitza,
tret que estigui
estès

