Britanicii au votat pentru Brexit. Reactii dupa socul referendumului din Regatul Unit / Premierul Cameron
Vineri, 24 Iunie 2016 09:43 -

Regatul Unit a votat pentru parasirea Uniunii Europene, rezultatul referendumului aratand ca
britanicii au repudiat majoritatea elitelor din tara, elite care trebuie sa gestioneze acum cea mai
mare lovitura penreu proiectul unitatii europene de la sfarsitul Celui De-A Doilea Razboi Mondial
si pana acum, noteaza Reuters.
Votul va genera cel putin doi ani de proceduri urate
de divort cu UE si va pune sub semnul intrebarii viitorul Londrei drept capitala financiara
mondiala. Viitorul premierului David Cameron - care a pus in joc soarta unei natiuni pentru un
rezultat despre care a prezis ca va fi catastrofic - este pus serios sub semnul intrebarii.

10.23 Premierul britanic David Cameron si-a anuntat demisia si a spus ca altineva va trebui sa
decida cand sa informeze formal UE de parasirea Uniunii:

&quot;Cred ca tara noastra are nevoie de noi conducatori care sa o duca in aceasta directie, nu
cred ca e bine sa fiu capitanul care duce tara noastra catre aceasta directie&quot;.

10.16: Ministrul britanic de Externe: UK e un semi-outsider acum, Putin e optimist

10.07: Ministrul britanic de Externe spune ca David Cameron va ramane premier (Reuters)

9.55 Reuniune de urgenta si la Guvern dupa Brexit - surse

9.53 Donald Tusk, presedintele Consiliului European: &quot;In numele celor 27 de lideri va
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spun ca suntem hotarati sa ramanem uniti in numar de 27. Uniunea este viitorul nostru comun.

Va asigur pe toti ca nu va exista un vid legislativ, pana cand paraseste UE, In Marea Britanie se
va aplica legislatia europeana, aici fiind vorba si de drepturi si de obligatii.

Imi aduc aminte de ceea ce mi-a spus tatal meu: ceea ce nu te ucide te face mai
puternic&quot;.

9.49 Reuniune de urgenta la Cotroceni din cauza Brexitului: Iohannis, Ciolos si Isarescu discuta
cu liderii partidelor politice

09.35 Britanicii au votat joi in proportie de 51,9% pentru iesirea din Uniunea Europeana. 48,1%
s-au exprimat pentru ramanerea in blocul comunitar, arata rezultatele definitive publicate vineri
dimineata. Concret, 17,4 milioane de persoane au spus LEAVE si 16,1 de milioane au votat
REMAIN.

09.31 Este rezultatul referendumului obligatoriu pentru Cameron: Nu, Parlamentul este suveran
- The Guardian

09.02 Ministrul de externe de la Londra, Hammond, a spus ca in mod clar economia Marii
Britanii se va confrunta cu niste provocari foarte mari

08.40 Presedintele Parlamentului European, Martin Schulz, a declarat ca UE este bine pregatita
pentru rezultatul referendumului din Marea Britanie, dar ca regreta decizia. El a adaugat ca
respecta vointa alegatorilor.
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08.35 Liderul extremei dreapte franceze Marine Le Pen cere referendum si in Franta privind
ramanerea in Uniunea Europeana, dupa votul britanic favorabil Brexit.

08.30 Ministrul de Externe al Germaniei, Frank Walter Steinmeier, a descris decizia Marii
Britanii de a parasi UE ca &quot;o zi trista pentru Europa si Marea Britanie&quot;

08.05 E oficial: Marea Britanie a votat iesirea din UE. LEAVE- 16 835 512 voturi, REMAIN 15
692 093 voturi (BBC)

08.02 Scotia s-a exprimat clar ca isi vede viitorul ca parte a UE, a spus premierul scotian Nicola
Sturgeon, in conditiile in care aceasta parte a Marii Britanii a votat preponderent pentru
ramanerea in blocul comunitar

07.50 BBC anticipeaza ca scorul va fi 52%-48% in favoarea Brexit. In Scotia si Irlanda de Nord
s-a votat insa pentru ramanerea in UE

Ora 07.48 Liderul formatiunii olandeze anti-imigratiei Partidul pentru Libertate, Geert Wilders, a
cerut un referendum si in Olanda privind apartenenta la UE.
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