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 Истрага о могућем руском мешању доказала је да није било сарадње између актуелног
америчког председника Доналда Трампа и Руса који су покушали да утичу на
председничку кампању у САД 2016. године, изјавио је амерички министар правде
Вилијам Бар.

  Бар је ово изјавио у кратком обраћању новинарима пре објављивања пуног извештаја
специјалног тужиоца Роберта Мулера састављеног после 22 месеца истраге. Бар је
видео извештај кад је завршен у марту и тада је представио јавности кратак извод од
четири стране, а сада ће редигован извештај бити објављен у целости.

  

Мулер је потврдио да је руска влада надзирала напоре да се илегално умеша у америчке
председничке изборе 2016. године, али није нашао доказе о дослуху са Трамповим
изборним штабом или са другим Американцима, рекао је Бар на конференцији за
новинаре.

  

Бар је рекао да се Мулер у документу бавио са десет епизода које су створиле сумњу да
је амерички председник ометао спровођење правде. Бар није прецизирао о којим
случајевима се то ради.

  

Франс прес наводи да је Трамп редовно прозиван зато што је отпустио шефа ФБИ
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Џејмса Комија који је био задужен за надзор руске истраге, и због оштрих критика неких
истражитеља.

  

"Као што је подсетио специјални тужилац у свом извештају елементи показују да је
председник био фрустриран или бесан, искрено уверен да је та истрага шкодила
његовом председништву", рекао је Бар.

  

Он је додао да је, међутим, Бела кућа у потпуности сарађивала са истрагом специјалног
тужиоца и да председник није деловао да би спречио да специјални тужилац има
приступ документима или сведоцима потребним да до краја спроведе своју истрагу.

  

Извештај показао да нема довољно доказа да се установи да је председник Трамп
ометао правду, рекао је Бар.

  

Он је рекао да су Трампови лични адвокати могли да прочитају извештај од 400 страна у
тој редигованој верзији раније ове недеље, да њима није било дозвољено да траже да
се сакрију додатни делови, а да они то нису ни тражили.

  

Извештај ће бити предат посланицима, а затим објављен онлајн.

  

Демократе се затим надају да ће тужилац Мулер сведочити пред Конгресом, најкасније
до 23. маја. Министар правде је рекао да се он лично томе не противи.

  

(Бета-АФП)
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