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Конзервативци британског премијера Бориса Џонсона освојили су већину у Парламенту
Велике Британије, званични су јутрос објављени резултати ванредних општих избора.
Како се наводи, Конзервативци су достигли потребну већину од 326, од укупно 650
места.

  

Према излазним анкетама које су спровели ББЦ и Скај њуз, Торијевци би требало да
освоје 328 посланичких места.

  

Резултат избора потврђује да је отворен пут лидеру конзервативне странке за излазак
Велике Британије из ЕУ до 31. јануара 2020. године.

  

Британски премијер Борис Џонсон поручио је члановима своје партије да „уживају
у слављу“ након што је прва излазна анкета показала да је његова Конзервативна
странка на путу је да освоји већину мандата на изборима који су вечерас завршени
у Великој Британији.
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  „Надам се да ћете вечерас уживати у слављу“ написао је Џонсон у мејлу члановимапартије, додајући: „Ви сте омогућили ову кампању. Не бисмо успели без вас“.  Ако се предвиђања покажу тачним, Џонсон ће освојити места у парламенту која су мупотребна за реализацију Брегзита 31. јануара, јавља Ројтерс.  Према анкети, Џонсонови конзервативци освојиће 368 мандата, довољно за „удобну“већину у парламенту са 650 места.  Прогнозира се да ће лабуристи освојити 191 мандата, Шкотска национална странка 55мандата и Либералне демократе 13.  Званични резултати треба да буду објављени у наредних седам сати.  До сада владајући Конзервативци премијера Бориса Џонсона требало би да су освојиливећину с предношћу од 86 посланика на данашњим општим изборима у ВеликојБританији, указују излазне анкете за ББЦ, ИТВ и Скај њуз.  
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  Истраживање спроведено на гласачким местима у Великој Британији указује да ц́еТоријевци добити 368 посланика - 50 више него на изборима 2017. године.  Лабуристи би требало да добију 191 посланика, Либералне демократе 13, Странка заБрегзит ниједног и СНП 55.  Зелена странка ц́е и даље имати само једног посланика, а велшка социјалдемократскастранка "Плаид Камри" ц́е изгубити једно место од укупно три, указује истраживање.  Први општи резултати избора се очекују од поноћи по британском времену (01:00 посредњеевропском), а коначни резултати се очекују у петак.  Џонсон је сазвао изборе како би превладао блокаду парламента, у којем његовамањинска влада није успела да прогура законодавство којим би се регулисао излазакВелике Британије из Европске уније, који је морао бити одложен до 31. јануара.  Бивши градоначелник Лондона који је крајем јула дошао на власт уз обећање да ћеизвући земљу из ЕУ, своје задње предизборне скупове организовао је на северу и усредишту Енглеске и у Велсу, подручјима традиционално склоним Лабуристичкојстранци, али и Брегзиту.  Биралишта у Великој Британији за превремене парламентарне изборе отворена су у 7сати по локалном времену, а њихов исход биће кључан за излазак земље из Европскеуније који је премијер Борис Џонсон обећао за 31. јануар.  У Великој Британији се одржавају ванредни парламентарни избори; Џонсон се надавећини како би спровео излазак из ЕУ, Корбин обећава нови референедум оБрегзиту  Неколико сати пре избора пресудних за Брегзит конзервативни премијер Џохнсон ињегов лабуристички противник Џереми Корбин открили су у среду своје задње картекако би победили на изборима.

  Џонсон се нада да ће добити већину како би спровео излазак из ЕУ-а који јеиспреговарао с Бриселом, а Корбин пак у случају победе обећава нови референедум оБрегзиту.  Џонсон је сазвао изборе како би превладао блокаду парламента, у којем његовамањинска влада није успела да прогура законодавство којим би се регулисао излазакВелике Британије из Европске уније, који је морао бити одгођен до 31. јануара.  Бивши градоначелник Лондона који је крајем јула дошао на власт уз обећање да ћеизвући земљу из ЕУ-а, своје задње предизборне скупове организовао је на северу и усредишту Енглеске и у Велсу, подручјима традиционално склоним Лабуристичкојстранци, али и Брегзиту.
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  Нјегов противник Корбин окупио је присталице у Гласгову, у Шкотској. Обећао јебирачима "наду" и "сигурност" те напао Џонсона због неискрености, оптуживши га да"даје обећања која сутрашњицу претварају у варку".  По задњим анкетама института YоуГов Конзервативна странка води са 339 од 650заступничких места. То је 20 заступника мање него у ранијим пројекцијама тог институтаобјављеним 28. новембра, али 22 више у односу на изборе 2017.  Џонсону прети могућност изостанка већине у парламенту што ће продужити политичкукризу.  И конзервативци и лабуристи обећавају радикалне промене: Джонсон се обвезао да ћедо краја јануара, након три одлагања, извући Уједињено Краљевство из ЕУ-а.  Џереми Корбин обећава "зелену индустријску револуцију" и милијарде за јавне службе,посебно за здравство, које трпе последице вишегодишње буџетске штедње.  Корбин намерава да организује нови референдум о Брегзиту, али заузима наводно"неутрално" стајалиште, па га критикују због недовољне јасноће.  Британци могу да изађу на биралишта до 22 сата по локалном времену.  (Агенције)  
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