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 Тереза Меј ће као нова премијерка Велике Британије и званично извести своју земљу из
Европске уније. Хоће ли се Велика Британија коначно смирити?

  

  

То се питају коментатори немачких дневних новина, а преноси Дојче веле.

  

Рајнпфалц (Лудвигсхавен): „Да ли је сада јасно како ће у наставку изгледати радња овог
комада? Неки сматрају да би требало одржати нове изборе, а правници се жале да
излазак Британије из Европске уније без гласања у парламенту није могућ. У
Вестминстеру је већина посланика за останак у ЕУ. Последњи чин драме још није
написан.“

  

Генерал-анцајгер (Бон): „Многи јастребови страхују да Мејева не жури да званично
поднесе Бриселу жељу Британаца за изласком – конзервативна политичарка заиста не
жели да у брзини доноси погрешне одлуке. Али, то не значи да жели да изигра одлуку
донету на референдуму. Било би погрешно да се игнорише та одлука која је донета
демократски. То се ни неће десити. Могуће је да многи заговорници Европске уније
жале због резултата референдума као и да се неки кају због тога како су гласали. Али,
услови референдума су били јасни и сада сви морају да гледају према напред и напокон
покушају да извуку најбоље из ове ситуације.“
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Манхајмер морген (Манхајм): „Хоће ли се Велика Британија коначно смирити? Сукоб око
вођства у редовима конзервативаца је након повлачења Андрее Лидсом окончан. Њен
корак је био неизбежан. Она је била једноставно неквалификована и налазила се на
самом ободу странке. При томе је подељеном Краљевству после референдума потребно
умерено руководство које ће бар покушати да сагради мост између противника и
присталица ЕУ. Тереза Меј је најбољи избор на првобитној листи кандидата. Познаје
политику, добро је умрежена, има поверење посланичког клуба, важи као
дисциплинована и продорна, а то ће све бити важно у предстојећим преговорима с
Бриселом.“

  

Штраубингер Тагблат (Штраубинг): „Сада ће све ићи брзо. Британски премијер Дејвид
Камерон ће ослободити фотељу за Терезу Меј, која ће после повлачења државне
секретарке Андрее Лидсом вероватно постати шефица владајућих Торијеваца.
Конзервативци ће тако једним ударцем да се ослободе својих проблема. Коначно може
да се ефикасно влада. То је добро, јер после референдума ништа није важније од
способности за делање.“

  

Франкфуртер алгемајне цајтунг (Франкфурт): „Тереза Меј ће сада морати да формира
владу у којој ће конзервативци моћи да нађу себе. Нови кабинет ће морати да буде
састављен тако да у догледној будућности може да држи поверење бирача. Осим тога,
скоро одржавање избора би могло да буде повољно за конзервативце из
партијско-тактичких разлога. Највећа опозициона странка, Лабуристи, упослена је
интерним сукобом који личи на грађански рат. Када се то има у виду, спорови међу
конзервативцима изгледају небитно.“

  

Ноје оснабрикер цајтунг (Оснабрик): „Тереза Меј ће бити нова премијерка. После лутања
око референдума, Великој Британији су хитно потребни стабилност и безбедност.
Вишенедељна борба око премијерске фотеље би се вероватно претворила у напорну
битку која би још више заморила грађане и подељене конзервативце. Излазак из ЕУ,
помирење између противника и присталица тог изласка, формирање стабилне владе:
Терези Меј се не може завидети на задацима који је чекају.“

  

Бадише цајтунг (Фрајбург): „Још није јасно да ли ће у процес изласка из ЕУ бити укључен
парламент, да ли ће доћи до нових избора и какви ће бити будући односи Велике
Британије и ЕУ. Бескомпромисне присталице изласка из Уније, које по сваку цену желе
да подигну мостове, љутито ће пратити акције Терезе Меј. Њој неће бити лако да испуни
очекивања таквих бирача и истовремено испуни и наде многих Британаца у даље тесне
односе са Европском унијом.“
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(Танјуг)
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