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 Мадрид -- Министар спољних послова Шпаније Алфонсо Дастис оптужио је каталонског
лидера Карлеса Пуџдемона за "превару" након што је он одложио проглашење
независности.

  Он је упозорио и упозорио да би његова дела могла да покрену економске и социјалне
немире.   

  

Драматично обраћање Пуџдемона пред каталонским парламентом у Барселони у утотак
"било је искрено превара, још једном, њихово лукавство да свакако иде по њиховом",
рекао је Дастис за француски радио "Европа 1", преноси АФП. 

  

"Он ради оно што је увек радио, иде путем који ће довести до ситуације коју не желимо
да видимо у Каталонији, ка економским и социјалним сукобима. Он каже да су они
победили, претпостављајући да имају право на независност након резултата овог
такозваног референдума (који је одржан 1. октобра), а затим тражи од (каталонског)
парламента да суспендује ефекте проглашења независности", рекао је Дастис
истакавши да је то "шокантан начин одношења према свом парламенту". 
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Након што је Пуџдемон суспендовао проглашење независности, он је позвао на дијалог
са владом Шпаније која се данас састала на преговорима о кризи. 

  

Како је АП пренео, шпански премијер Маријано Рахој обратиће се данас парламенту те
државе и саопштити одлуку владе поводом обраћања лидера Каталоније пред
каталонским парламентом. 

  

АФП је претходно известио позивајући се на извор близак влади да шпански премијер
разматра сваку могућу опцију током разговора са члановима владе након што је
Пуџдемон одложио проглашење независности. 

  

"Они (Влада) проучавају све опције", рекао је тај извор. 

  

Шпанска влада састала се данас у 9.00 сати како би одлучила о одговору на
Пуџдемоново обраћање каталонском парламенту.

  

(Танјуг)
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