
Мајк Пенс: Противим се покретању 25. амандмана ради смене Доналда Трампа, не верујем да је такав потез у најбољем интересу наше нације нити да је у складу са нашим Уставом
среда, 13 јануар 2021 11:32

 ВАШИНГТОН - Представнички дом америчког Конгреса усвојио је у уторак увече
резолуцију којом се потпредседник Мајк Пенс позива да покрене процедуру предвиђену
25. амандманом америчког Устава, како би председник Доналд Трамп био разрешен
дужности, јављају агенције.

   Резолуција је усвојена са 223 гласова за и 205 против.  

Смена председника по 25. амандману подразумева да потпредседник и већина чланова
председниковог кабинета прогласе да председник није способан да обавља своју
уставну дужност.

  

  

Потрпедседник Мајк Пенс сада има 24 сата да се изјасни да ли је спреман да поступи по
усвојеној резолуцији.

  

Он је, међутим, пре гласања поручио председавајућој Представничког дома Ненси
Пелоси да се противи покретању 25. амандмана.
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"Не верујем да је такав потез у најбољем интересу наше нације нити да је у складу са
нашим Уставом", навео је Пенс у писму који је његов кабинет упутио Пелоси.

  

Потпредседник САД рекао је да је енергија актуелне администрације усмерена на
обезбеђивање уредног преноса власти и апеловао на њу и друге чланове Конгреса да
избегну потезе који би "додатно поделили грађане и распламсали страсти."

  

Представнички дом планира да данас гласа о опозиву председника Трампа, уколико се
пре тога не буде повукао са функције или буде био разрешен.

  

Видети још:

  

Са 223 гласова за и 205 против, Представнички дом Конгреса САД усвојио резолуцију
којом се Мајк Пенс позива да покрене процедуру како би Доналд Трамп био разрешен
дужности

  

(Танјуг)
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