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Део британске јавност и медија одбројавају дане влади Терезе Меј. Британска
премијерка суочава се са тешком ситуацијом и све већим притисцима свега неколико
дана након што је њен кабинет наводно постигао сагласност о односима Брисела и
Лондона након Брегзита. Двојица министара, укључујући шефа дипломатије Бориса
Џонсона, поднела су оставке.

  

  

Да ли је то заиста почетак краја владе Терезе Меј?

  

Министар спољних послова Борис Џонсон поднео је 9. јула оставку на ту функцију усред
растуће политичке кризе око стратегије за Брегзит.

  

Он је други британски министар који је поднео оставку за 24 часа, пошто је 8. јула то
учинио и министар за Брегзит Дејвид Дејвис незадовољан планом премијерке Терезе
Меј за будуће односе Лондона и Брисела, констатује сајт Еуроактив.
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Британска премијерка Тереза Меј је на почетку имала план: "Брегзит значи Брегзит". То
би значило да ЕУ пристане на слободно тржиште роба, без слободе тржишта рада и
услуга. И без супремације европског права над домаћим.  Да би помогла влади да
спречи катастрофу за британску производњу, Европска комисија је пристала на 21
месец "имплементације" који ће уследити након званичног изласка Уједињеног
Краљевства из ЕУ 29. марта 2019. Али влада конзервативаца инсистира на црвеним
линијама.

  

"Оно што предлажемо је изазов за ЕУ. Захтева од њих да поново размисле како би
заузели нове позиције и сагласили се са новом и праведном равнотежом права и
обавеза", каже премијерка Тереза Меј.

  

Нико не знаа хоће ли ова влада опстати или не, тврди новинар Тим Џуда. Ако више
министара буде поднело оставку, онда ће и влада почети да се распада.

  

Сада су кабинет Терезе Меј напустили најтврђи заговорници Брегзита. То би могло да
значи, констатује ФТ, да ће се премијерка приклонити мекшој варијанти Брегзита у којој
ће Британија поштовати правила ЕУ, али неће утицати на њихово стварање.
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