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Француски председник Емануел Макрон изјавио је да би Брегзит без договора био
грешка Велике Британије, а не ЕУ.

  

  

Француски лидер је истакао да захтеви британског премијера Бориса Џонсона за
поновне преговоре о споразуму о изласку из ЕУ, укључујући и уклањање "бекстопа",
нису функционални.

  

Нешто раније је извор из француског председништва рекао да Париз верује да је
Брегзит без договора сада најреалнија могућност након што је британски премијер
захтевао да ЕУ поново отвори споразум о изласку из чланства и одбацивање "бекстопа".

  

Макрон је истакао да не види разлог за ново одглагање Брегзита сем уколико не буде
значајније политичке промене у Великој Британији, попут избора или референдума.
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Џонсон је раније изјавио да је "бекстоп" недемократски и захтева уклањање те
регулативе из споразума.

  

"Бекстоп" аранжманом предвиђено је да Велика Британија остане у царинској унији са
ЕУ на неодређено време ако се догоди "Брегзит" без споразума Лондона и Брисела.

  

Русија не може да се врати у Г7 пре решења украјинске кризе

  

Макрон је рекао и да би поновни пријем Русије у Групу Г7 без решења кризе у Украјини
било грешка и нагласило би слабост западних сила.

  

"Мислим да би повратак Русије за сто без икаквих услова био знак слабости Г7. Била би
то стратешка грешка за нас", рекао је Макрон.

  

Према његовим речима, криза у Украјини мора бити решена пре него што би Русија
могла да се врати у Г7 чак иако је од кључне важности разговарати о међународним
кризама са Москвом.

  

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да би било прикладно допустити
Русији да се придружи групи Г7 индустријски најразвијенијих земаља.

  

(Срна)
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