Пољска: Анджеј Дуда поново изабран за председника победивши са тесном разликом актуелног гр
понедељак, 13 јул 2020 21:40

Анджеј Дуда је поново изабран за председника Пољске, након што је у другом кругу
тесном разликом победио противкандидата, актуелног градоначелника Варшаве
Рафала Тшасковског.

Како је објавила Државна изборна комисија, Дуда је освојио 51,2 одсто гласова изашлих
бирача, преноси ББЦ.

Ово су најнеизвеснији резултати председничких избора у Пољској од изласка те земље
из комунизма 1989. године.

Једна од главних тема изборне кампање били су затегнути односи Варшаве са
Европском унијом.
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Дуда је конзервативни политичар, удружен са Владом коју предводи националистичка
странка "Право и правда", док је Тшасковски либералних политичких схватања.

Победом актуелног председника државе се очекује наставак контроверзне реформе
правосуђа и наставак противљења давању права припадницима ЛГБТ заједнице, као и
легализацији абортуса.

На конференцији изборне комисије је речено да нису сигурни када ће бити познати
коначни резултати, јер још увек нису стигли гласови са свих бирачких места, али, пошто
је 99 % биралишта поднело извештаје о резултатима, промена коначног исхода
председничких избора није могућа.

Вучић честитао Дуди

Председник Србије Александар Вучић упутио је честитку Анџеју Дуди на поновном
избору за председника Пољске, у којој је навео да је Србија поуздан партнер Пољске и
да ће "добре политичке односе пратити још боља економска сарадња".

"Будите уверени да ће Србија бити поуздан партнер Пољске. Надам се да ће наше добре
политичке односе пратити још боља економска и свака друга сарадња. Зато сам
спреман да блиско сарађујемо, како бисмо ојачали међусобне везе и отворили нова
подручја сарадње наших двеју земаља", навео је Вучић, преноси његов кабинет.

Председник Србије је изразио уверење да ће Дуда подржати европски пут Србије и
Западног Балкан, у циљу "очувања мира и стабилности као услова за просперитет овог
дела Европе".

(Н1, Бета, Би-Би-Си)
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