Посланици у Конгресу постигли начелни договор како би се избегла нова блокада америчке владе
уторак, 12 фебруар 2019 09:58

Посланици у америчком Конгресу који учествују у преговорима око новог буџета за
финансирање безбедности граница, изјавили су у понедељак да су постигли начелни
споразум како би покушали да спрече нову делимичну блокаду владе али који, према
изворима, не садржи 5,7 милијарди долара издвајања за изградњу зида дуж границе с
Мексиком.

"Постигли смо начелни договор о финансирању програма граничне безбедности до 30.
септембра. Наше канцеларије грозничаво ће радити на брушењу свих појединости",
казао је новинарима републикански сенатор Ричард Шелби.

Шелби није рекао хоће ли председник Доналд Трамп добити тражена средства за
градњу зида на граници с Мексиком.

Извор у америчком Конгресу који је желео да остане анониман открио је да је
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споразумом одобрено 1,37 милијарди долара за изградњу нове ограде дуж јужне
границе САД. То је отприлике једнако колико је Конгрес определио прошле године и
далеко испод онога што је Трамп тражио.

Према истоме извору, средства нису намењена за градњу "зида" који Трамп најављује од
кад је ушао у кампању за председничке изборе 2016.

Још два извора изјавила су да се у градњи 90 километара додатних баријера могу
користити само оне врсте препрека какве су већ у употреби. Те препреке, које укључују
ограду од челичних шипки, користе се од кад је Трамп постао председник.

На питање да ли је Трамп ставио свој потпис на договор, Шелби је нагласио да
преговарачи "свако мало разговарају с представницима Беле куће", те да се нада и
верује да би председник могао да подржи споразум.

Трампов захтев за 5,7 милијарди долара помоћи за изградњу зида изазвао је 35-дневну
блокаду америчке владе, најдужу у историји, окончану прошли месец без осигураних
средстава за зид. Трамп је пристао да привремено финансира владу три недеље како би
посланицима омогућио време за проналазак компромиса око државног буџета за
остатак фискалне године која траје до 30. септембра, како би се избегла нова блокада
15. фебруара.

Демократска посланица Нита Лови у понедељак је казала да се нада да би до среде
"могли имати готов производ". Она је рекла да је у контакту с председницом
Представничког дома Ненси Пелоси која "верује да сам донела исправну одлуку".

(Хина)
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