
РТС: Светски званичници честитали Борису Џонсону на избору за британског премијера
уторак, 23 јул 2019 15:49

Председници САД и Француске, Доналд Трамп и Емануел Макрон, шефица Европске
комисије Урсула фон дер Лејен, главни преговарач Европске уније за Брегзит Мишел
Барније, честитали су Борису Џонсону на избору за британског премијера.

  

  

Амерички председник Доналд Трамп оценио је да ће Борис Џонсон бити "сјајан"
премијер Велике Британије.

  

"Честитам Борису Џонсону на томе што је постао нови премијер Уједињеног Краљевства.
Биће сјајан!", написао је Трамп на Твитеру.

  
  

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom.
He will be great!
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  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019    

Џонсону су честитали и француски председник Емануел Макрон и шефица
Европске комисије Урсула фон дер Лејен , поручивши да се
радују конструктивним разговорима с њим.

  

"Радујем се што ћу имати добар радни однос с њим ", поручила је Фон дер Лејенова на
заједничкој конференцији за новинаре са Макроном у Паризу.

  

Њене ставове је поновио и француски председник, који се нада да ће радити са
Џонсоном "што је пре могуће", не само на питању Брегзита, већ и на другим
међународним проблемима, као што су тензије у вези са Ираном.

  

Главни преговарач ЕУ за Брегзит Мишел Барније рекао је да је Унија спремна да
ради са новоизабраним британским премијером.

  

"Радујемо се конструктивној сарадњи са премијером Џонсоном када преузме
канцеларију, у олакшавању ратификације споразума о изласку и постизању уређеног
Брегзита", навео је на Твитеру Барније.

  

Додао је да је ЕУ спремна да преради договорену декларацију о новом партнерству,
мислећи, како појашњава агенција Ројтерс, на политичку декларацију која прати
споразум о изласку Британије из ЕУ.

  

Џонсон је данас изабран за новог председника Конзервативне партије, а самим тим и за
новог премијера Велике Британије.

  

(РТС)
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1153628242529722369?ref_src=twsrc%5Etfw

