
Борис Џонсон поднео оставку на функцију министра спољних послова Велике Британије: Сан о Брегзиту "умире", крећемо се ка статусу колоније ЕУ
понедељак, 09 јул 2018 19:19

Британски министар спољних послова Борис Џонсон поднео је оставку на ту функцију
усред растуће политичке кризе у тој земљи око стратегије за Брегзит.

  

  

Џонсон је други британски министар који је поднео оставку у 24 часа, пошто је јуче то
учинио и министар за Брегзит Дејвид Дејвис, незадовољан планом премијерке Терезе
Меј за будуће односе Лондона и Брисела. 

  

Даунинг стрит је саопштио да је Меј прихватила Џонсонову оставку и да ће ускоро бити
објављено ко је нови шеф британске дипломатије, преноси ББЦ.

  

Међутим, уредница листа Гардијан објавила је на Твитеру да пријатељи Бориса Џонсона
тврде да је он писао своју оставку у тренутку када је Даунинг стрит већ објавио његов
одлазак. 
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Уредница ББЦ Лаура Квенсберг навела је да је одлазак Џонсона довео Меј "у тешку
ситуацију" пошто он није био "обичан" министар, већ главни заговорник изласка Велике
Британије из ЕУ у референдумској кампањи 2016. године. 

  

Одлазак Џонсона ће подстаћи спекулације о могућој промени на челу конзервативаца и
владе, казала је Квенсберг. 

  

Меј треба да говори у парламенту о новом плану за Брегзит којем се противе многи
посланици њене Конзервативне странке. 

  

Такође разједињена конзервативна британска влада постигла је на 12-часовном
састанку у петак договор о јединственом плану за будуће трговинске односе Лондона с
ЕУ. Меј је тада добила сагласност свих чланова владе да Бриселу предложи
задржавање трговинских односа после Брегзита. 

  

Тај план, који представља такозвану "меку" варијанту Брегзита, подразумева да Велика
Британија и ЕУ задрже слободну трговину за робу, али не и за услуге које чине велики
део британске привреде. 

  

Велика Британија би требало 29. марта 2019. године да званично напусти чланство у
Унији, тачно две године од званичног покретања процедуре Брегзита. 

  

Због превирања у британској влади око Брегзита, Џонсон није присуствовао данашњем
састанку с министрима спољних послова Западног Балкана на самиту у Лондону у
оквиру Берлинског процеса, пренео је Гардијан.

  

Сан о Брегзиту "умире", крећемо се ка статусу колоније ЕУ
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Борис Џонсон који је данас поднео оставку на место британског шефа дипломатије
оценио је да сан о Брегзиту "умире".

  

"Ми се заиста крећемо ка статусу колоније" Европске уније написао је Џонсон у писму
оставке упућеном премијерки Терези Меј, где је критиковао њен план да задржи блиске
економске односе с Бриселом после Брегзита, преноси Франс прес.

  

Он је навео и да се Велика Британија креће ка "полу Брегзиту".

  

Џонсон који се залаже за такозвани тврд Брегзит изразио је жаљење што "сан о
Брегзиту умире, угушен непотребном сумњом у себе".

  

Он је оптужио премијерку да је дигла "беле заставе" предаје у преговорима с Европском
унијом.

  

Непосредно пре Џонсона оставку је поднео и британски министар за Брегзит Дејвид
Дејвис, чиме су изашле на отворено поделе унутар владе премијерке Меј око тога како
да се напусти ЕУ, које прете да сруше њену владу, наводи агенција АП.

  

(Бета)

  

Видети још:

  

Британски министар задужен за Брегзит поднео оставку због неслагања са
Терезом Меј
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http://www.nspm.rs/hronika/britanski-ministar-zaduzen-za-bregzit-podneo-ostavku-zbog-neslaganja-sa-terezom-mej.html
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