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среда, 11 децембар 2019 03:03

Демократе у Конгресу САД данас су објавиле две оптужбе у процедури опозива
америчког председника Доналда Трампа - злоупотребу власти и опструкцију рада
Конгреса.

  

  

Уколико ове оптужбе буду усвојене на пленарној седници која ће вероватно бити
одржана идуће недеље, Доналд Трамп ће постати трећи председник у историји кога је
оптужио у процесу опозива амерички Конгрес.

  

Он вероватно и после тог изгласавања у Представничком дому неће бити опозван пошто
је горњи дом америчког Конгреса, Сенат, задужен за суђење, под контролом
републиканаца који га у великој мери подржавају.

  

"Данас у име Устава и наше земље Правосудни одбор Представничког дома уводи две
тачке оптужнице против председника САД Доналда Трампа за велике злочине и
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преступе", рекао је шеф тог одбора Џери Недлер, наводећи оптужбе о злоупотреби
власти и опструкцији рада Конгреса.

  

"Он угрожава демократију, угрожава нашу националну безбедност. Наши предстојећи
избори су угрожени.. зато морамо да делујемо сада", рекао је Недлер. Председник
одбора за обавештајна питања Адам Шиф који је више од два месеца водио истрагу о
украјинском случају рекао је да су данас ту зато што председникова злоупотреба власти
не оставља никакву другу алтернативу.

  

Доналд Трамп је поновио да ништа незаконито није радио и осудио "маскараду" коју
праве демократе јер су према њему неспособни да га победе на изборима. Трамп је уочи
објаве оптужби написао у Твитер поруци да би опозив председника са учинком какав он
има било "једноставна политичка лудост".

  

Данас објављене оптужбе произилазе из Трамповог притиска на Украјину да спроведу
истраге у вези његових политичких ривала док је он ускраћивао помоћ земље.

  

Демократе у доњем дому америчког конгреса су 24. септембра покренуле процедуру
опозива Трампа осумњиченог за злоупотребу власти због тражења од Украјине да
истражи демократу Џоа Бајдена, његовог потенцијалног супарника на председничким
изборима 2020.

  

(Бета)
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