
Борис Џонсон: Надам се да ће посланици гласати против споразума британске Владе о Брегзиту
среда, 05 децембар 2018 01:37

Бивши министар спољних послова Велике Британије Борис Џонсон рекао је да се нада
да ће Парламент гласати против споразума британске Владе о "Брегзиту".

  

  

Он је током расправе пред гласање о "Брегзиту" у Парламенту 11. децембра споразум
британског премијера Терезе Меј назвао националним понижењем, којим се исмејава
одлука Лондона да напусти ЕУ.

  

"Имамо велики број других опција. Како бисмо могли да гледамо унапред, морамо да
разумемо шта ће се десити следећег уторка уколико, надам се, овај сјајни доњи дом
Парламента не подржи овај споразум", изјавио је Џонсон.
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Џонсон је истакао да би британске власти требало да се врате у Брисел и да кажу да
Британија жели споразум уколико га може постићи, јавио је "Гардијан".

  

"Међутим, нећемо прихватити резервни план о ирској граници", додао је Џонсон.

  

Тереза Меј: Тежња ка савршеном "Брегзиту" не сме да спречи добар "Брегзит"

  

Велика Британија не би требало да дозволи да тежња ка савршеном "Брегзиту" спречи
добар "Брегзит" који ће бити у корист британског народа, изјавила је британски
премијер Тереза Меј.
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Она је на отварању дебате пред гласање о "Брегзиту" у Парламенту 11. децембра рекла
да ће посланици "положити историјски тест" уколико учине најбоље за своје бираче и да
је убеђена да ће посланици дати све од себе за своју земљу.

  

Позивајући посланике да подрже споразум о напуштању ЕУ, британски премијер је
нагласила да споразум подразумева то да Лондон неће учествовати у оним програмима
Уније од којих нема користи.

  

Мејова је подсетила да је на постизање споразума "потрошила" две године и да је у том
периоду изгубила поједине вредне колеге.

  

Она је истакла да би појединци вероватно похвалили њен рад да је раније постигла
споразум који се данас нуди, али је нагласила да то "није њен стил".

  

"У политици се ради о слушању свих страна у дебати и раду на ономе што је најбоље за
народ", рекла је Мејова.

  

Мејова је подсетила да се успротивила ЕУ у вези са резервним планом о "Брегзиту", као
и Шпанији у вези са Гибралтаром.

  

Она је напоменула да би алтернатива њеном споразуму представљала несигурност и
додала да разуме позиве на нови референдум о "Брегзиту", али да нови референдум не
би окончао дебате, већ би само створио нове поделе.

  

"Избор пред Парламентом је јасан: са овим споразумом, без споразума или без
'Брегзита'. Амандман лабуриста противи се резервнм плану о граници у Ирској, али се
противи и изласку из ЕУ без споразума", напоменула је Мејова и подсетила да без
резервног плана о Ирској нема ни споразума.

  

Мејова је обећала да ће у следећој фази преговора консултовати посланике и да ће
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Парламент имати већу и више званичну улогу, јавио је "Гардијан".

  

Премијер Велике Британије нагласила је да резервни план о граници у Ирској није трик
ЕУ како би Британију задржали у Унији, већ да је то нешто што Британији омогућује
поједине бенефиције без чланства у Европској Унији.

  

(Срна) 
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