
Вашингтон: Републикански представник покушао да уђе у зграду Конгреса с пуним пиштољем, иако улазак са напуњеним оружјем није дозвољен
субота, 23 јануар 2021 07:30

Полиција Капитола истраживала је данас инцидент у који је био укључен републикански
представник код којег је пронађен напуњен пиштољ кад је покушао да уђе у
Представнички дом, открио је званичник Капитола.

  

  

Код републиканског представника Ендија Хериса, заговорника права на оружје,
пронађено је ватрено оружје док је пролазио сигурносну проверу на путу до
Представничког дома у четвртак увече.

  

Тада је републиканац из Мариланда покушао да преда пиштољ републиканцу Џону
Каткоу који је то одбио, рекавши му да нема дозволу, наводи се у извештају.
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Постављени су детектори метала испред Представничког дома како би се појачала
безбедност након напада присталица бившег председника Доналда Трампа на Капитол
6. јануара.

  

Неколико републиканских представника, жестоких поборника права на оружје, бунили
су се због детектора метала и неки су их игнорисали.

  

Канцеларије Хериса и Каткоа нису су одговориле на упит о случају. За коментар није
била доступна ни полиција Капитола.

  

Званичник Капитола, који је хтео да остане анониман, рекао је да је заступницима
дозвољено да имају оружје на подручју Капитола све док оно није напуњено, али није
допуштено унутар Представничког дома.

  

Херис је напустио Капитол и вратио се за мање од 10 минута. Прошао је сигурносну
проверу па му је било допуштено да уђе у доњи дом, наводи се у извештају.

  

Председница Представничког дома Ненци Пелоси позвала је на измену правила којима
се прописују новчане казне за оне који не поштују сигурносне протоколе – 5.000 долара
за први и 10.000 долара за други преступ који ће се одбијати представницима од плата.
Доњи дом парламента тек треба да гласа о предложеној измени.

  

(Хина)
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