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Речта на кралицата беше кратка, което отразява отслабените позиции на Тереза Мей

Британската кралица Елизабет Втора заяви, че за правителството на премиера Тереза
Мей основната задача е да осигури възможно най-доброто за Великобритания
споразумение за bрекзит и каза, че кабинетът ще се стреми към възможно най-широк
консенсус по условията за излизане от ЕС, предаде Ройтерс.

В реч пред парламента, в която представи програмата на правителството, кралицата
заяви, че правителството ще отмени хармонизирането на британското законодателство
с европейското и ще приложи нови политики в областта на имиграцията,
международните санкции, ядрената сигурност, земеделието и риболова.

"Приоритетът на моето правителство е да осигури възможно най-доброто споразумение
за излизане на страната от ЕС. Моите министри са готови да работят с парламента,
местните власти, деловите среди и други по изграждането на възможно най-широк
консенсус за бъдещето на страната извън ЕС", каза кралицата.

От речта й още стана ясно, че правителството се отказва от най-спорните си
планирани мерки
в образованието и здравеопазването,
които бяха приети силно отрицателно от гласоподавателите по време на предизборната
кампания. На парламентарните избори на 8 юни консерваторите изгубиха абсолютното
си мнозинство в Камарата на общините.

Британското правителство предвижда да въведе длъжността обществен защитник,
който ще представлява пострадали семейства след злополука
. Това става седмица, след като пожар опустоши небостъргач със социални жилища в
Лондон и уби 79 души, отбелязва Ройтерс.
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"Целта на независимия обществен защитник ще е да информира пострадалите
семейства и оцелелите жертви на злополуки за напредъка в разследването и да ги
ориентира как могат да помагат на това разследване", се казва в прочетената от
кралицата законодателна програма на правителството за следващите две години.

В речта на кралица Елизабет Втора не бе споменато планираното държавно
посещение на президента на САЩ
Доналд Тръмп
във Великобритания. Затова пък тя заяви, че правителството очаква с нетърпение
планираното държавно посещение на испанската кралска двойка, предвидено за юли,
предаде Асошиейтед прес.

Британското правителство покани Тръмп на държавно посещение и президентът на
САЩ прие поканата, но засега не е определена дата.

Речта на кралицата бе кратка, което отразява отслабените позиции на Тереза Мей
след загубата на абсолютното мнозинство на консерваторите след свиканите от Мей
предсрочни избори на 8 юни, отбелязва АП.

Би Би Си публикува и видео, на което сравнява тоалета, колата и цялостната визия на
кралицата тази година, сравнена с 2016-та.

https://www.facebook.com/bbcnews/videos/1836551699695013/
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