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Америчка конгресменка Марџори Тејлор Грин, из редова републиканаца, поднела је
предлоге о импичменту против новог председника САД Џоа Бајдена.

  

Она је навела да Бајден није подобан за функцију на којој је постављен  и оптужила га
за дуготрајан и узнемирујући образац злоупотребе положаја док је био потпредседник
Барака Обаме, додајући као примере за то претње украјинској влади и сумњиве послове
његовог сина Хантера Бајдена у иностранству. 

  

Конгресменка је у четвртак изјавила да је Бајден показао да ће учинити све што је
потребно да спаси сина и напуни џепове своје породице готовином корумпираних
страних компанија.

  
  

I just filed Articles of Impeachment on President @JoeBiden . pic.twitter.com/mcwEEkKiHL

  — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) January 21, 2021    

„Председник Бајден који борави у Белој кући представља претњу националној
безбедности и мора одмах да буде опозван“, додала је.

  

Подносећи чланке, конгресменка из Џорџије одржала је обећање које је дала пре
недељу дана, да ће покренути импичмент чим Бајден проведе дан у Белој кући. 

  

Ипак, мало је вероватно да ће Тејлор Грин успети у својој намери јер су републиканци
мањина у Представничком дому, а она сама тешко да говори у име целе странке. Она је
месецима била мета медијских напада који су је окарактерисали као теоретичарку
завере.

  

Њен захтев за опозив Бајдена показује да је поступак опозива, који је првобитно
намењен екстремним околностима у којима председници морају бити свргнути због
великих злочина и прекршаја као што је издаја, постао политичко оружје.
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My statement on introducing Articles of Impeachment against President @JoeBiden : pic.twitte
r.com/1mq7QRBbTX

  — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) January 21, 2021    

Конгресмен Ал Грин, демократа из Тексаса, заправо је три пута поднео чланке о
импичменту против председника Доналда Трампа током прве две године његовог
мандата, који су оборени у Представничком дому. Тек крајем 2019. године Дом, којим су
доминирале демократе, гласао је за опозив Трампа, тврдећи да је његово изношење
Бајденовог јавно објављеног признања о преварама у вези са Украјином и отпуштању
тужиоца за корупцију представљало угрожавање председничких избора. Опозив није
прошао суђење у Сенату почетком 2020. 

  

Председавајућа Представничког дома Ненси Пелоси протекле недеље је била
најгласнији заговорник опозива Трампа оптужујући га за подстицање побуне на
Капитолу 6. јануара, када су неке од председникових присталица прекинуле заједничку
седницу Конгреса која је требало да потврди Бајденову изборну победу.

  

Инцидент, који су Трамп и читава Републиканска странка осудили и одбацили, сматран
је истим као и побуна 11 држава 1861. године. Сенат са истим бројем демократа и
републикаца, али са потпредседницом Камалом Харис која је пресудан тас на ваги, сада
наводно преговара о условима суђења Трампу следећег месеца, иако он више није на
функцији, пише РТ.

  

(Спутник)
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