
Борис Џонсон поднео оставку на место лидера Конзервативаца; обављаће дужност премијера до избора новог лидера странке
четвртак, 07 јул 2022 14:27

Борис Џонсон данас је поднео оставку на функцију лидера Конзервативне партије
након што је изгубио подршку министара и посланика.

  

  

Актуелни премијер Велике Британије ову одлуку је саопштио на конференцији за
новинаре испред своје резиденције у Даунинг стриту 10.

  
  

Избор за новог лидера партије ће бити одржан овог лета, а нови премијер ће бити
именован на време за партијску конференцију у октобру

    

Како је истакао, жао му је што мора да да оставку „на најбољем послу на свету“. Уз то је
и захвалио британској јавности на великој привилегији коју су му омогућили.
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Он је нагласио да је „изузетно поносан“ на своја достигнућа, укључујући окончање
процеса Брегзита, вођење Уједињеног Краљевства током пандемије и вођење
Запада у пружању отпора инвазији Владимира Путина на Украјину.

  

Избор за новог лидера партије ће бити одржан овог лета, а нови премијер ће бити
именован на време за партијску конференцију у октобру, пише Би-Би-Си.

  

У међувремену, функцију премијера ће и даље обављати Џонсон.

  

Џонсон је данима одбијао позиве својих сарадника да се повуче после више
скандала, али се на то ипак одлучио након што је више од 40 чланова његове владе
понело оставку.

  

Након низа оставки у Влади због његовог руководства Џонсон је прво обећао да ће
„наставити“ да обавља функцију, али је сада одлучио да се повуче. Високо рангирани
чланови његовог кабинета, укључујући новоименованог министра финансија Надим
Захави, су апеловали на њега да поднесе оставку.

  

У свом писму оставке мање од 48 сати након што је био именован на функцију Захави је
навео да је „јасно ставио до знања премијеру“ да треба да „достојанствено оде“.

  

(Данас)
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