
Британски премијер погазио реч: Борис Џонсон од ЕУ затражио одлагање Брегзита, иако га "не жели"
недеља, 20 октобар 2019 08:57

Британски премијер Борис Џонсон послао је у суботу непотписано писмо Европској унији
тражећи одлагање Брегзита, али је такође послао поруку у којој каже да он лично не
жели продужење, рекао је извор из владе.

  

Џонсона је приморао закон, који су његови опоненти усвојили прошлог месеца, да
затражи продужење тренутног рока за Брегзит с 31. октобра на 31. јануар, након што су
посланици у суботу спречили његов покушај да се усвоји споразум о одласку из Европске
уније.

  

  

Извор из владе рекао је да је Џонсон послао укупно три писма Доналду Туску,
председнику Европског савета: фотокопију текста на који га је закон, познат као Бенов
закон, присилио да напише, затим попратну забелешку британског министра за ЕУ, и
треће писмо у којем каже да он није за продужење рока.
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"Јасно сам, од када сам постао премијер, а и данас у парламенту, изнео своје виђење, и
став владе, да би даље продужење наштетило интересима Уједињеног Краљевства и
нашим ЕУ партнерима, као и односима између нас", рекао је Џонсон у трећем писму, које
је на твитеру објавио бриселски дописник Финанциал Тимеса.

  

Џонсон је рекао да је био уверен да ће се поступак усвајања законодавства о Брегзиту у
британском парламенту завршити пре 31. октобра, наводи се у писму.

  

Туск је потврдио да је примио Џонсонов захтев.

  

"Сада ћу започети консултације с челницима ЕУ о томе како реаговати", написао је Туск
на твитеру.

  

Џонсон се надао да ће ове суботе "непослушни" посланици коначно подржати споразум
о разводу који је договорио с челницима ЕУ протекле недеље и тако након три године
изаћи из слепе улице настале после референдума којим је 2016. изгласано напуштање
Уније.

  

Уместо тога, посланици су са 322 гласа за и 306 против прихватили амандман који је
наглавачке окренуо Џонсново планирано финале, обавезавши га да од ЕУ тражи
одлагање, те пруживши шансу противницима да онемогуће Брегзит.

  

Британски премијер је раније обећао да ће извести земљу из Уније до 31. октобра, и да
ће радије бити "мртав у јарку" него што ће затражити било какво продужење, не
објаснивши како би то учинио истовремено се придржавајући Беновог закона.
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