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Прес служба британске премијерке Терезе Меј саопштила је вечерас да је премијерка
позвала телефоном светске лидере и обавестила их лично да ће тражити да се за 8. јун
распишу ванредни парламентарни избори.
  
  

  

- Премијерка је позвала америчког председника Доналда Трампа, немачку канцеларку
Ангелу Меркел, председника Европског савета Доналда Таска, председника Европске
комисије Жан Клод Јункера и ирског премијера Енда Кенија - саопштила је прес служба,
преноси Ројтерс.
  
  Како се наводи, није објављено више детаља о тим позивима.
  
  Ирска страхује да би позив британске премијерке Терезе Меј на ванредне опште
изборе у јуну могао да угрози шансе за решавање политичке кризе у Северној Ирској,
саопштио је данас ирски министар спољних послова Чарли Фланаган.
  
  Он сматра да би одлука Терезе Меј да затражи одржавање националних избора 8. јуна
могла да поремети процес формирања нове администрације у Северној Ирској, због чега
је забринуто и више чланова северноирске скупштине, преноси Ројтерс.
  
  - Забринут сам, наравно, због утицаја британских општих избора на текући процес
преговора. Свестан сам политичке реалности да ће се све стране које учествују у
преговорима сада надметати на општим изборима и да ће се размишљања неминовно
преоријентисати на кампању - рекао је Фланаган.
  
  Влада премијерке Меј прошле недеље је продужила рок ирским националистима и
пробританским унионистима да оформе нову администрацију у Северној Ирској како не
би морали да бирају између трећих избора у тој британској покрајини у последњих 12
месеци и поновног увођења директне владавине Лондона први пут после 10 година,
подсећа британска агенција.
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  Британски министар за Северну Ирску Џејмс Брокеншајер изјавио је да избори неће
променити приступ Лондона тој покрајини и да и даље постоји шанса за постизање
споразума о формирању нове владе с поделом власти пре крајњег рока почетком маја.
  
  Британска премијерка данас је саопштила да ће тражити да се за 8. јун распишу
ванредни парламентарни избори, наводећи да влада има прави план за преговоре о
Брегзиту са ЕУ, али да је за то неопходно политичко јединство у Лондону.

  

(Танјуг) 
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