
Амбасада САД: Није био циљ посете Томаса Зарзецког да се објави одлука о санкцијама Србији
петак, 08 новембар 2019 21:07

Амбасада САД у Београду саопштила је да се Томас Зарзецки, директор у Стејт
Департменту, састао у петак са званичницима Владе Србије, као и да циљ његове
посете није био да се објави одлука о санкцијама.

  

  

 “Др Томас Зарзецки, Директор Радне Групе 231 Бироа за међународну безбедност и
контролу наоружања Стејт Департмента, сусрео се 8. новембра са званичницима Владе
Србије у оквиру консултација које обавља са америчким партнерским и савезничким
владама широм света у вези спровођења Секције 231 Закона о супротстављању
америчким супарницима кроз санкције (ЦААТСА)”, наводи се у саопштењу.

  

Амбасада САД такође је поздравила транспарентност коју је показала Влада Србије.
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"Сједињене Државе поздрављају транспарентност који је показала Влада Србије у вези
са својим намерама и активностима. Очекујемо наставак блиске сарадњу са Владом
Србије како би се обезбедила потпуна јасноћа у вези са пуном применом ЦААТСА и
избегли неспоразуми", закључује се у саопштењу достављеном медијима, а преноси Н1.

  

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић рекао је данас да је званичник
америчког Стејт департмента Томас Зарзецки дошао у Београд зато што је његов посао
да процени да ли нека земља или компанија треба да се нађе на удару америчких
санкција.

  

Дачић је рекао да он није дошао само у Србију, него у још 60 земаља и да не треба
„правити толики спектакл“ око те посете. Он је америчком званичнику пренео поруку да
Србија жели отворен однос и да нема шта да крије и да не жели да улази у проблеме са
САД.

  

Дачић је рекао да је разговор био конкретан и да неће бити санкција.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је синоћ да грађани „не треба да се
секирају“ поводом навода о могућим санкцијама Америке због куповине руског
наоружања јер како је рекао, власти Србије воде одговорну политику.

  

„Када САД доносе одлуку о тим санкцијама, а не доносе их лако, уводе их некој
компанији или појединцу, а не народу. Нису то санкције које би погодиле вас", рекао је
Вучић за телевизију Пинк.

  

Санкције као одговор на руску агресију у Украјини

  

Амерички Конгрес је донео поменути акт (ЦААТСА) као одговор на руску агресију у
Украјини, њену анексију Крима, кибернетичке упаде и нападе, мешање у изборни процес
2016. године и друге малигне активности Русије а смисао санкција које тај закон
предвиђа у одељку 231 јесте да Русија плати цену за овакве активности, навели су у
амбасади.
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ЦААТСА 231 има за циљ да ускрати Русији приходе и приступ који добија путем
значајних трансакција у оквиру свог одбрамбеног и обавештајног сектора, што би јој у
противном користило да настави са својом интернационалном кампањом малигног
утицаја и дестабилизације.

  

На мети ових санкција, како је речно, нису друге државе, нити се оне уводе са намером
да подривају војне способности америчких  партнера већ су оне усмерене против Русије.

  

У склопу текућих односа са савезницима и партнерима – укључујући и Србију, многе
друге државе, као и земље чланице НАТО, САД траже од њих да се уздрже од
трансакција са Русијом због којих се могу наћи на мети санкција предвиђених Законом о
супротстављању америчким супарницима кроз санкције (ЦААТСА), додали су у
амбасади.

  

(Н1, Инсајдер)

  

 3 / 3


