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Британски парламент одлучио је убедљивом већином да затражи сагласност ЕУ за
одлагање изласка Велике Британије из тог блока, предвиђеног за 29. март. За ту одлуку
гласало је 412 посланика, а против 202, преноси ББЦ.

  

  

Данашња одлука значи да Велика Британија можда неће изаћи из ЕУ 29. марта како је
било планирано.

  

Британска премијерка Тереза Меј најавила је да ће следеће недеље трећи пут изнети
пред парламент споразум о Брегзиту, који је постигла с ЕУ. Најавила је да ће, у случају
да он буде усвојен, затражити одлагање изласка из Уније до 30. јуна.

  

Меј је упозорила присталице Брегзита које се противе постигнутом споразуму да ће, ако
га поново одбаце следеће недеље, једина опција бити тражење дужег одлагања
изласка из Уније, а то би могло да значи да Брегзита неће ни бити. Било какво одлагање
изласка Велике Британије из ЕУ мора да одобри свих осталих 27 чланица тог блока.
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Званичници ЕУ и лидери њених држава чланица наводе да ће за одлагање Брегзита
тражити конкретне разлоге.

  

Британски посланици су се данас изјашњавали о одлагању изласка из ЕУ, пошто су у
уторак други пут одбацили споразум о Брегзиту, који је Меј постигла с Унијом, док су
синоћ на необавезујућем гласању одбацили и могућност Брегзита без споразума.

  

Они су раније данас одбацили сва четири амандмана повезана с одлагањем Брегзита - о
организовању новог референдума о изласку Велике Британије из ЕУ, о могућности да се
од ЕУ затражи одлагање изласка Велике Британије из Уније, али не касније од 30. јуна,
о могућности да се посланицима 20. марта да време да гласају о алтернативним
опцијама за Брегзит, и о давању времена посланицима да пронађу другачији приступ
Брегзиту.

  

Амандман који је предвиђао могућност новог референдума о изласку Велике Британије
из ЕУ посланици су одбацили убедљивом већином. За усвајање тог амандмана гласало је
85 посланика, а против 334. Остала три амандмана су одбацили тесном већином.

  

Данашње одбацивање амандмана о референдуму не спрачава посланике да у
будућности поново затраже подршку парламента за ново изјашњавање грађана о
Брегзиту.

  

(Бета)
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