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 Представнички дом Конгреса САД убедљивом већином одбацио је предлог
демократског конгресмена за импичмент председника Доналда Трампа због недавних
расистичких увреда на рачун четири демократске представнице, у гласању које је
приказало колико су демократе подељене по питању покушаја да се Трамп уклони пре
избора 2020.

  

   Предлог тексашког демократе Ала Грина је одбачен са 332 гласа, док је 95
конгресмена гласало за импичмент, а против предложених мера је гласало је и три
петине демократа.   

По тим резултатима се може претпоставити, пише Асошиејтед прес, да је
председавајућа Представничког дома Ненси Пелоси, демократа, била успешна у
напорима да спречи покушај импичмента пре прибављања евентуалних доказа који би
придобили јавност за смену председника.

  

"Има много незадовољства, с разних страна. Али некад једноставно морате да заузмете
став", рекао је Грин после гласања.

  

Сви републиканци су гласали против импичмента.

  

"Ово је једино што су они хтели да ураде још од дана избора", рекао је у краткој изјави
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лидер републиканаца у Представничком дому Кевин Мекарти.

  

Трамп је покушај импичмента назвао "најсмешнијим пројектом у који је икада био
укључен".

  

Он је рекао да је "огромна већина против импичмента завршетак те приче" и позвао
демократе да се "врате послу".

  

АП наводи да новије анкете показују да се већина градјана противи импичменту, а чак и
кад би Представнички дом изгласао импичмент, што је једнако подизању оптужнице,
Трамп би на судјењу у Сенату готово сигурно био ослободјен оптужби.

  

Конгресмен Грин је предлог за импичмент поднео због Трампових недавних коментара о
четири демократске представнице којима је поручио да се "врате у своје земље".

  

Посланице Александрија Оказио-Кортес, Ајана Пресли, Илхан Омар и Рашида Тлаиб су
припаднице мањина, али све имају америчко држављанство и само Омар није родјена у
САД.

  

(Бета-АП)
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