
Бела кућа: Председнички избори се неће одлагати, биће одржани  3. новембра, како је предвиђено уставом и законом
понедељак, 03 август 2020 09:14

Бела кућа је потврдила да неће бити одлагања председничких избора и да ће они бити
одржани  3. новембра, како је предвиђено уставом и законом.

  

  

"Одржаћемо изборе 3. новембра и председник ће на њима победити", изјавио је за
телевизију ЦБС шеф кабинета Доналда Трампа Марк Медоуз, преноси Ројтерс.

  

Готово исту реченицу поновио је на "Фоксу" саветник у Трамповој председничкој
кампањи Џејсон Милер.

  

"Избори ће бити одржани 3. новембра и председник Трамп ће победити на изборима
одржаним 3. новембра", казао је Милер.
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Трамп је прошле недеље написао да би требало размислити о одлагању избора, због
тога што ће највише бирача гласати поштом, због чега ће то бити најмање тачни и
највише лажни избори у америчкој историји.

  

Ту могућост су одмах одбацили конгресмени из обе странке, који су, по уставу, једино
овлашћени да мењају датум избора. Медоуз је данас рекао да се мора осигурати да
гласачки листићи буду достављени бирачима на законом предвиђен начин, али није
понудио доказе да то то није био случај у прошлости.

  

На питање да ли је од Трампа било неодговорно да покрене то питање, Медоуз није
директно одговорио.

  

"Било је одговорно да постави питање да ли ћемо 3. новембра знати резултате избора,
ако сви буду гласали поштом. Ја сада могу да кажем да их нећемо знати ни 1. јануара",
казао је Медоуз.

  

Готово све савезне државе одлучиле су да ове године омогуће гласање поштом, а у
Калифорнији, Јути, Хавајима, Колораду, Орегону и Вашингтону то ће бити једини начин
гласања.

  

Милер је критиковао одлуке неких држава да ће бити важећи и гласачки листићи који у
изборну комисију стигну после 3. новембра, а Трамп је рекао да би требало одмах
тужити Неваду, која је прва донела такву одлуку.

  

"То је нечувено и одмах се мора оспорити на суду", поручио је Трамп.

  

Новинари ипак на номинацији?

  

Републиканска партија демантовала је медијске написе да новинарима неће бити
омогућено да прате гласање о поновној номинацији Доналда Трампа за председничког
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кандидата на завршној конвенцији странке, која ће бити одржана од 24. до 27. августа у
Шарлоту.

  

У суботу је више америчких медија пренело да су републиканци одлучили да због
пандемије коронавируса завршну конвенцију одрже без присуства новинара.

  

Данас је, међутим, један званичник Републиканске националне конвенције рекао за
телевизију ЦБС да те информације нису тачне.

  

"Коначна одлука о томе није донета, јер још радимо на логистици и разматрамо опције за
медијско покривање скупа", рекао је он, преноси ББЦ. Извештач Њујорк тајмса из Беле
куће то је посредно потврдио, написавши да, према његовим информацијама, новинари
неће моћи да прате почетак конвенције, али би могло да им буде дозвољено да
покривају њен завршни део од 24. до 27. августа.

  

Завршна конвенција републиканаца требало је да се одржи на Флориди у јулу, али је
отказана због пораста броја оболелих од ковида у тој држави.

  

(Фонет)
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