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Trump poate respira ușurat după ce Sentaul american a votat cu o majoritate de 51 la 49
împotriva cererii democraților de audiere a mai multor martori cheie în procesul de
demitere intentat de către opoziție.

Deși republicanii Mit Romney din Utah și Susan Collins din Maine nu s-au aliniat liniei de partid,
votând pentru admiterea cererii democraților, au lipsit totuși două voturi pentru a mai rămâne
posibilă o eventuală răsturnare de situație. Democrații sperau că audierea lui John Bolton, fostul
consilier pe probleme de securitate de la Washington și unul dintre personajele cheie în
“Afacerea Ucraina”, ar putea aduce noi dovezi incriminatoare în proces, mai ales că acesta din
urmă își arătase disponibilitatea de a participa ca martor, în eventualitatea în care ar fi fost
chemat. Conform unor relatări din New York Times, Bolton ar confirma acuzațiile democraților la
adresa lui Trump în memoriile sale încă nepublicate.
Votul senatorilor americani grăbește sfârșitul procesului, urmând cel mai probabil să asistăm la
achitarea președintelui american printr-un vot final în Senatul american, cameră în care
republicanii dețin majoritatea. Înainte de votul final, Senatul a hotărât să ofere ambelor părți din
proces oportunitatea unei pledoarii, ce urmează să aibă loc lunea viitoare. Discursul
președintelui Donald Trump cu privire la starea națiunii, programat marțea viitoare va întârzia cu
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o zi reluarea procesului, urmând astfel ca votul din Senat privitor la achitarea președintelui să
aibă loc miercuri, 5 Februarie.
Admiterea unor noi martori în proces a reprezentat tema principală de dispută în ultimele zile
între cele două partide din Congresul american. Casa Albă și conducerea republicanilor din
Senat dorea împiedicarea audierii de noi martori în proces pentru a face posibilă achitarea
președintelui Trump cât mai rapid. Contextul era însă unul dificil, mai ales după dezvăluirile
făcute de publicația New York Times, potrivit cărora Bolton ar admite faptul că Trump ar fi
condiționat într-adevăr ajutorul financiar către Ucraina prin cererea anchetării fiului principalului
său contracandidat în cursa pentru Casa Albă. Totuși, înfrângerea democraților în votul din
Senat era de așteptat, după ce doi dintre senatorii republicani nehotărâți, Lamar Alexander și
Lisa Murkowski și-au făcut cunoscută decizia de a vota împotriva cererii democraților, cu puțin
timp înainte ca votul să aibă loc.
Conform sondajelor de opinie, majoritatea americanilor ar fi fost de acord cu chemarea de noi
martori în proces. Înlăturarea din funcție a președintelui Trump ar fi susținută de către 48%
dintre americani, în vreme ce 45% dintre aceștia nu ar fi de acord cu acest demers, iar 7% ar fi
nehotărâți.
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