
Жан Клод Јункер: Неће бити нових преговора о изласку Британије из ЕУ ко год био наследник Терезе Меј
уторак, 11 јун 2019 21:06

 Неће бити нових преговора око споразуму о разлазу између ЕУ и Велике Британије ко
год био наследник Терезе Меј на челу британске владе, рекао је данас председник
Европске комисије Жан-Клод Јункер.

  

  Више кандидата за наследника Терезе Меј, која је у петак поднела оставку са места
шефа Конзервативне странке и самим тим шефа владе, рекло је да желе поново да
отворе преговоре о договору о разлазу са ЕУ. Један од њих Борис Џонсон, који важи за
фаворита, запретио је и да неће платити рачун за Брегзит предвиђен у већ усаглашеном
споразуму.   

„Неће бити поновног преговарања о садржају споразуму о повлачењу“ закљученог
између ЕУ и британске челнице, упозорио је Јункер у интервјуу објављеном на сајту
политицо.еу

  

„То није уговор између Терезе Меј и Жан-Клод Јункера, то је уговор између Велике
Британије и ЕУ и треба да га поштује будући британски премијер ко год он био“, рекао је
Јункер и поновио да се неће поново преговарати о том споразуму.

  

Он је поновио нешто што европски лидери већ месецима говоре. Јункер је међутим додао
да може бити разјашњења, прецизирања и додатка када је реч о политичкој
декларацији која иде уз споразум о разлазу.
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Та декларација која није део споразума о разлазу треба да одреди обрисе будућег
трговинског односа између Лондона и ЕУ.

  

Јункер је рекао да је имао утисак посленђих месеци да је главна преокупација
британских политичара била да смене Терезу Меј а не да трагају за аранжманом са ЕУ.

  

На питање да ли има фаворита међу кандидатима да је замене он је одговорио одречно.

  

ЕУ већ више месеци понавља да се не може поново отварати споразум о одвајању који је
британски парламент три пута одбацио.

  

(Бета)
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