
Тереза Меј: Британија ће напустити ЕУ само уколико споразум о Брегзиту добије подршку у парламенту
уторак, 21 мај 2019 18:39

 Велика Британија ће напустити ЕУ само ако споразум о Брегзиту добије подршку
политичких странака у британском Парламенту, изјавила је премијер Тереза Меј.

  

  Она је рекла да ће у предлог закона о Брегзиту, који планира да изнесе пред
Парламент, бити уврштене значајне даље промене са циљем заштите економског и
уставног интегритета Уједињеног Краљевства.   

"Реалност је таква да након три покушаја усвајања споразума у Парламенту нећемо
напустити ЕУ, осим, ако будемо имали споразум који може да добије подршку странака",
истакла је Мејова.

  

Мејова је истакла да ће њена влада у нови предлог закона уврстити и захтев да
посланици гласају о поновном одржавању референдума о Брегзиту.

  

Меј спремна на нови референдум о Брегзиту

  

Британска премијерка Тереза Меј саопштила је серију компромиса међу којима могућност
другог референдума и привремени останак земље у царинској унији са Европском унијом
(ЕУ) у покушају изласка из кризе настале након што је парламент одбацио споразум о
Брегзиту.
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Премијерка је рекла да је то "последња прилика" проналаска решења и одговора
Британцима који су у јуну 2016. године на референдуму гласали за излазак земље из
чланства у Унији.

  

Парламент је три пута одбацио споразум о Брегзиту чије је ступање на снагу са 29.
марта одложено за 12. април, а потом до 31. октобра. Због тог одлагања Велика
Британија је у обавези да организује изборе за Европски парламент.

  

Уколико посланици прихвате предлог Терезе Меј који ће бити представљен почетком
јуна, премијерка планира да им предложи и гласање о другом референдуму о Брегзиту и
о привременом останку у царинској унији са ЕУ.

  

Премијерка је рекла да њен предлог садржи додатне гаранције за права запослених,
као и о заштити животне средине, што је тражила опозиција.

  

  

Опозициона Лабуристичка странка у петак је прекинула преговоре са премијерком о
решавању питања подршке споразуму у парламенту, наводећи да је Тереза Меј "слаба"
пошто и њена, владајућа Конзервативна странка, тражи њен одлазак.

  

(Срна, Бета, АФП)
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