Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί
στη Γερουσία προσπαθούν να
προστατεύσουν τον Ρόμπερτ
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ΟιΡεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας ανανεώνουν τις
προσπάθειές τους για να προστατεύσουν την έρευνα του ειδικού ανακριτή με εισαγγελικά
καθήκοντα Ρόμπερτ Μάλερ.
Οικινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στέλνουν ένα μήνυμα προθέσεων στον πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ, καθώς ο ίδιος συνεχίζει να ασκεί κριτική στην έρευνα του Μάλερ για την υπόθεση
εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, σχολιάζει το "Politico.”
Τοσχετικό νομοσχέδιο προωθεί ο επερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης στην
Γερουσία, Λίντσεϊ Γκράχαμ, αλλά κι άλλα τρία μέλη της, ενώ αυτό αναμένεται να εισαχθεί μέσα
στην εβδομάδα που διανύουμε.
Τοίδιο νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την επιτροπή τον Απρίλιο, ενώ αργότερα μπλοκαρίστηκε από
τον ηγέτη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην Γερουσία Μιτς Μακόνελ. Ο ίδιος υποστήριξε
ότι η ψήφιση του δεν ήταν απαραίτητη, ενώ άφησε την σχετική προθεσμία να εκπνεύσει στα τέλη
του 2018.
Ωστόσο, την περίοδο αυτή ασκούνται μεγαλύτερες πιέσεις στους γερουσιαστές, καθώς οι
Δημοκρατικοί έχουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Βουλή των Αντιπροσώπων που έχει ήδη
εισάγει στην ολομέλεια, ένα παρόμοιο νομοσχέδιο.
ΟΓκράχαμ είναι φίλος και πολιτικός σύμμαχος του προέδρου Τραμπ, ενώ συχνά τον έχει
προειδοποιήσει να μην ανακατεύεται στην έρευνα του Μάλερ.
"Νομίζωότι αυτό το νομοσχέδιο θα υπηρετήσει σωστά την χώρα.” ανέφερε σε κοινή ανακοίνωση ο
Γκράχαμ πριν ξεκινήσει η προσπάθεια προώθησης του νομοσχεδίου.
Τόσοο Γκράχαμ όσο και ο Τομ Τίλις, ο άλλος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που προωθεί το ίδιο
νομοσχέδιο, έχουν δηλώσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα κινηθεί για να προχωρήσει στην

απόλυση του Μάλερ. "Πιστεύω ακόμη ότι αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτό το
δικομματικό νομοσχέδιο είναι μία καλή κυβερνητική πολιτική με διαρκή αξία για την τωρινή, αλλά
και μελλοντικές κυβερνήσεις,” τόνισε ο Τίλις.
Τονομοσχέδιο επιτρέπει στον κάθε δικαστικό λειτουργικό με ειδικά καθήκοντα που έχει απολυθεί,
να ζητήσει δικαστική συνδρομή εντός δεκαημέρου από την απόλυσή του, ενώ δίνει νομοθετική
ισχύ σε κανονισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπουν ότι η απόλυση ενός ειδικού
δικαστικού λειτουργού θα πρέπει να είναι ουσιαστικά αιτιολογημένη. Παράλληλα, η ίδια νομοθεσία
προβλέπει την παραμονή του ειδικού λειτουργού στην θέση του, αλλά και την διαφύλαξη των
εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνά του, όσο η υπόθεση εκκρεμεί.
Τοίδιο νομοσχέδιο προωθούν οι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές Κρις Κουνς και Κόρι Μπούκερ. "Είναι
μία περίοδος κατά την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί είναι απαραίτητο να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσουν την έννομη τάξη σε αυτή την χώρα,” ανέφερε
σε ανακοίνωσή του ο Κουνς.
Οπρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του, ασκεί συχνά κριτική στην έρευνα του Μάλερ για την
υπόθεση της Ρωσίας, μέσω αναρτήσεων του στο Twitter. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει
χαρακτηρίσει την έρευνα αυτή ως "ένα κυνήγι μαγισσών” και ως μία "φάρσα.” Τον Δεκέμβριο είχε
προτείνει την κατάρτιση μιας αναφοράς απέναντι στην έρευνα του Μάλερ και σχετικά με τις
επικοινωνίες που η προεκλογική εκστρατεία Τραμπ είχε με την Ρωσία.
Στις3 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ είχε γράψει στο Twitter ότι ο Μάλερ και η ομάδα του "θέλουν μόνο
ψέματα.”
ΟΓκράχαμ, ο Τίλις, ο Κουνς και ο Μπούκερ εισήγαγαν αρχικά νομοσχέδια το καλοκαίρι του 2017,
μετά την έναρξη άσκησης κριτικής από τον πρόεδρο Τραμπ κατά του ειδικού ανακριτή. Οι ίδιοι
συμφώνησαν σε μία συμβιβαστική φόρμα στις αρχές του 2018, ενώ η επιτροπή ενέκρινε το
νομοσχέδιο με την υποστήριξη των τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων που συμμετείχαν σε αυτή.
Έναςαπό τους Ρεπουμπλικάνους αυτούς, ο πρώην Γερουσιαστής της πολιτείας Αριζόνα, Τζεφ
Φλέικ προσπάθησε να πιέσει τον Μακόνελ για να περάσει το νομοσχέδιο τον Δεκέμβριο,
δηλώνοντας ότι θα καταψήφιζε κατά των διορισμών στο δικαστικό σώμα, στα τέλη του 2018.
Ωστόσο, ο Μακόνελ αρνήθηκε να εξετάσει την προώθηση του νομοσχεδίου.
ΟΔημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης στην Βουλή των Αντιπροσώπων Τζερόλντ
Νάντλερ, εισήγαγε ένα παρόμοιο νομοσχέδιο την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την πρώτη
επίσημη ενέργειά του για την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων της επιτροπής.
ΟΜάλερ ανέλαβε την ευθύνη διεξαγωγής της έρευνας για την υπόθεση της Ρωσίας μετά την
απόλυση του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, από τον πρόεδρο Τραμπ.
Οίδιος, πέρα από τα ανακριτικά έχει και ειδικά εισαγγελικά καθήκοντα για την απαγγελία

κατηγοριών, μετά από την σύμφωνη γνώμη ειδικού σώματος ενόρκων (grand jury).
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