
Доналд Трамп пред пут у Европу: Ко би рекао да ће ми састанак с Путином бити најлакши?
уторак, 10 јул 2018 17:16

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да би од његових предстојећих
састанака у Европи можда најлакши могао бити с председником Русије Владимиром
Путином.

  

"Имам НАТО, имам Велику Британију која је некако у превирању и имам Путина. Искрено,
Путин би могао бити најлакши од свих, ко би рекао", рекао је Трамп новинарима испред
Беле куће уочи поласка за Европу.

  

  

Председник САД сутра и прекосутра учествује на самиту НАТО у Бриселу, после чега
иде у посету Великој Британију. За понедељак, 16. јул, заказан је састанака
Трамп-Путин у Хелсинкију.
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Он је рекао да НАТО не поступа поштено према САД, али је изразио наду да ће "нешто"
бити урађено по том питању.

  

"Ми плаћамо далеко превише, а они далеко премало, али средићемо то и све земље ће
бити срећне", рекао је Трамп.

  

Одговарајући на критике председника Европског савета Доналда Туска који је навео да
Трамп "критикује Европу скоро свакодневно", он је рекао да Европска унија
"искоришћава" САД.

  
  

Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times
more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of
that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018    

Трамп је рекао да "тренутно не може да каже" да ли је Путин пријатељ или непријатељ.

  

"Мислим да је слагање с Русијом, слагање с Кином, слагање с другима добра ствар, а не
лоша ствар", рекао је он.

  

Трамп одао признање „свом пријатељу Борису Џонсону“

  

Председник САД Доналд Трамп одао је данас признање, како је рекао свом пријатељу
Борису Џонсону, бившем британском шефу дипломатије који је јуче поднео оставку због
неслагања с плановима за Брегзит британске премијерке Терезе Меј.

  

"Борис Џонсон је мој пријатељ, био је врло љубазан према мени", рекао је Трамп у Белој
кући пред полазак на европску турнеју.
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Трамп ће сутра и прексутра у Белгији учествовати на самиту НАТО, затим у петак иде у
Велику Британију да се састане с Терезом Меј, а за 16. јул у Хелсинкију је заказан
састанак с руским председником Владимиром Путином.

  

"Ценим Бориса Џонсона, увек сам га ценио. Много ме је подржавао. Можда ћу
разговарати с њим кад будем тамо ", рекао је Трамп.

  

Амерички председник је рекао да није разговарао с Терезом Меј од када су Борис
Џонсон и министар за Брегзит Дејвид Дејвис поднели оставке.

  

Трамп је рекао да британски народ треба да одлучи о судбини Терезе Меј, чија влада је
у кризи због неслагања око Брегзита, али је и додао да се он јако добро слаже с њом и
да са њом има добре односе.

  

(Бета)
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