
Мич Меконел: Почетак суђења у Сенату за опозив председника Доналда Трампа вероватно у уторак 21. јануара
среда, 15 јануар 2020 05:43

Суђење за опозив председника САД Доналда Трампа у Сенату почеће вероватно у
уторак 21. јануара, рекао је шеф републиканске већине у Сенату Мич Меконел.

  

  

Прелиминарне фазе као што су полагање заклетве сенатора пред шефом Врховног суда
задуженог да надгледа расправе у Сенату би могле да буду већ крајем ове недеље,
рекао је Меконел новинарима.

  

Раније данас је председница Представничког дома америчког Конгреса Ненси Пелоси
најавила да ће тај дом сутра гласати о прослеђивању оптужнице против председника
Трампа у Сенат чиме се отвара пут суђењу за његов опозив.

  

"Представнички дом ће прећи на гласање у среду 15. јануара о прослеђивању тачака
оптужнице усвојених у децембру против републиканског председника - злоупотреба
власти и опструкција рада Конгреса - тиму посланика који ће оптужницу однети у
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Сенат", рекла је Пелоси у саопштењу после састанка иза затворених врата са својом
парламентарном групом.

  

Она је рекла да ће Представнички дом гласати да пренесе оптужбе и именује особе које
ће бити задужене за тај случај. Она је упозорила Сенат, где већину имају Републиканци,
да не помисле да само одбаце оптужбе већ да је потребно да се спроведе процес.

  

"Председник и сенатори ће бити одговорни. Амерички народ заслужује истину, и Устав
захтева суђење", написала је она у саопштењу.

  

Овом акцијом се покреће процедура опозива у Сенату, то ће бити тек треће суђење о
опозиву у америчкој историји.

  

Доњи дом је изгласао опозив Трампа прошлог месеца по оптужбама за злоупотребу
власти због притискања Украјине да истражи његовог демократског ривала Џоа Бајдена
и опструкцију Конгреса у истрази о томе која је уследила.

  

Кад стигну оптужбе у Сенат очекује се да суђење почне у року од неколико дана.

  

Вођа републиканаца који имају већину у Сенату Мич Меконел иронично се осврнуо на то
што је Ненси Пелоси чекала толико дуго да проследи оптужбе и рекао да ће Сенат
завршити ту причу "озбиљно и трезвено".

  

(Бета, АФП)
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