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 Беч -- Слободарска партија (ФПО), којој припада министар унутрашњих послова
Херберт Кикл, најавила је повлачење свих својих чланова у влади.

  

  Најав је уследила након вечерашње најаве аустријског канцелара Себастијана Курца
да ће председнику Аустрије Александеру ван дер Белену предложити смену министра
унутрашњих послова Кикла.   

Као што је раније најављивано да ће, ако Курц буде сменио Кикла сви министри из ФПО
поднети оставку, то је вечерас потврђено из странке.

  

Наиме, на седници Председништва странке у недељу после подне донета је таква
одлука.

  

Канцелар Курц је већ најавио да ће чланове владе из ФПО заменити експертима или
високим државним службеницима, који ће предводити те ресоре до превремених
избора.

  

Кикл узвраћа "ударац": Најављује изгласавање неповерења Курцу

  

Министар унутрашњих послова Аустрије Херберт Кикл узвратио је, након најаве
канцелара Себастијана Курца да ће предложити његово разрешење, да ће поднети
захтев за да се шефу аустријске владе изгласа неповерење у парламенту.
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"Разум вам каже да је релативно тешко од неког захтевати поверење ако је он управо
рекао да у вас нема поверење", казао је Кикл агенцији АПА.

  

Он је рекао и да нема разумевање за аргументе Курца за његово разрешење.

  

Наиме, Курц је казао да Кикл не може да буде на челу Минситарства унутрашњих
послова које треба да спроведе истрагу у вези могућег илегалног финансирања
Слободарске партије (ФПО) чији је члан, а чији је генерални секретар био.

  

Кикл, међутим, тврди да као генерални секретар није имао никакве везе са финансијама
странке, а не прихвата ни аргументацију да би и други "слободарци", ако би се нашли на
челу Министарства унутрашњих послова, могли да угрозе истрагу.

  

Курц отпушта министра унутрашњих послова Кикла око видео скандала

  

Аустријски конзервативни канцелар Себастијан Курц објавио је данас да оптушта
спорног министра унутрашњих послова Херберта Кикла, из екстермно десничарске
Слободарске партије (ФПО), после објављивања компромитијућег видеа за ту странку.

  

Из Слободарске странке раније данас су најавили да ће сви министри те странке
напустити владу ако буде смењен министар унутрашњих послова.

  

"У сагласности са председником Републике предложио сам председнику Републике да
смени минситра унутрашњих послова (Херберта Кикла)", рекао је Курц на конференцији
за новинаре три дана после објављивана видео снимка у коме се види шеф странке
ФПО Хајнц-Кристијан Штрахе и још један члан странке како изгледа нуде државне
уговоре наводном руском финансијеру.

  

Курц зе рекао да је смењивање министра унутрашњих послова потребно да би се имала
"тотална транспарентност" у том случају. Сматра се да Кикл није одговарајућа особа да
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води истрагу о видео снимку.

  

Аустријски канцелар је рекао да очекује да ће Слободарска партија напустити његову
владу као што је запретила.

  

Он је рекао да ће упражњена места у влади бити попуњена технократама и државним
службеницима до следећих избора који се очекују наредних неколико месеци.

  

Слободарска странка потресена је објавом видео снимка прошлог петка који показује
њиховог вођу Хајнц-Кристијана Штрахеа како нуди потенцијалном руском богаташу
државне уговоре у замену за подршку.

  

Штрахе (49) је поднео оставке на функције потпредседника аустријске владе и лидера
ФПО после објављивање снимка. Након те смене, Курц је најавио превремене
парламентарне изборе, који би требало да буду организовани у септембру.

  

Народна странка десног центра Себастијана Курца ушла је у коалицију са Слободарском
странком после парламентарних избора из 2017.

  

(Танјуг-Бета)
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