
Лондон: Чланови британске Конзервативне странке завршили гласање о новом лидеру партије и владе, резултати у уторак
уторак, 23 јул 2019 00:10

Чланови владајуће британске Конзервативне странке завршили су гласање о новом
лидеру партије и владе, а победник трке бившег и садашњег шефа дипломатије, Бориса
Џонсона и Џеремија Ханта, биће познат у уторак.

  

  

Џонсон, популиста који је био и градоначелник Лонодона, важи за великог фаворита,
али критичари осуђују његово обећање да ће извести Велику Британију из Европске
уније са или без споразума о разлазу.

  

Чланови Конзервативне странке имали су рок до 17 по локалном времену да пошаљу
гласачке листиће. Резултати гласања биће објављени у уторак, а победник ће у среду
преузети дужност шефа владе од премијерке Терезе Меј.

  

Неколико чланова владе Терезе Меј, међу којима је министар финансија Филип Хамонд,
најавило је да ће поднети оставку пре него што би Џонсон могао да их смени због
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противљења његовој претњи да ће спровести Брегзит без договора, ако не буде могао
да обезбеди нове преговоре о разлазу с ЕУ.

  

Већина економиста наводи да би излазак Велике Британије из Уније без договора
изазвао велике економске тешкоће у земљи. Британска агенција за надзор економије
предвидела је да би Брегзит без договора покренуо рецесију, довео до наглог пада
вредности фунте и пада економије од два одсто за годину дана. Бивши лабуристички
премијер Гордон Браун рекао је да би Брегзит без договора био "чин економског
самоповређивања који је потпуно у супротности с националним интересом".

  

Лидери ЕУ инсистирају да нису могући нови преговори о 585 страна дугом споразуму о
разлазу постигнутом с премијерком Меј, који је британски парламент више пута одбацио.
Већина посланика доњег дома британског парламента противи се изласку из ЕУ без
договора.

  

Опозиционе странке припремају се за ванредне изборе до којих би могло да дође ако
новој влади буде изгласано неповерење. Новог лидера не бирају само конзервативци,
већ и центристичка странка Либералне демократе, чија је популарност прилично
порасла због њеног снажног противљења Брегзиту. Та странка ће данас објавити ко је
победио у трци за њеног лидера.

  

(Бета, АП)
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