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БРИСЕЛ - Генерални секретар НАТО Андерс Фог Расмусен изјавио је данас, након
састанка амбасадора НАТО у Бриселу, да Алијанса завршава планове за "одговарајућу
акцију" у Либији, али су дипломате рекле да током састанка није донета никаква одлука
о учешћу НАТО у војним операцијама против либијског лидера Моамера Гадафија.

  

"Постоји хитна потреба, чврста подршка региона и јасан мандат НАТО за међународну
акцију", рекао је Расмусен, алудирајући на раније изнете услове под којим би Алијанса
интервенисала у Либији.

  

Он је додао да НАТО "комплетира планирање како би био спреман да предузме
одговарајућу акцију у циљу подршке резолуције УН, као део ширег међународног
напора".

  

Дипломате су, међутим, агенцији Ројтерс рекле да током састанка није донета одлука о
томе хоће ли НАТО учествовати у војним операцијама против Гадафија које су
дозвољене резолуцијом УН, али да је противљење Немачке и Турске "омекшало".

  

Да би НАТО предузео било какве операције, одлука мора бити донета консензусом свих
28 држава, а Турска и Немачка, која је током јучерашњег гласања у УН била уздржана,
се за сада противе интервенцији.

  

Дипломате су рекле да Немачка, иако не жели да учествује у операцијама против
Гадафија, не намерава ни да их спречава улагањем вета.

  

Турска је, са своје стране, данас позвала на хитно примирје у Либији и поновила своје
противљење страној војној акцији, али ни од ње се не очекује да блокира евентуалну
акцију осталих чланица Алијансе.
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"Постигнут је консензус о окончавању планирања. Инструкције командном ланцу су
финализоване и командни ланац сада треба да изради коначан план", рекао је тај
дипломата који је желео да остане анониман.

  

УН су ноћас одобриле војну акцију против Гадафијевих снага, а француски дипломатски
извори агенције Ројтерс навели су да би они могли уследити у року од неколико сати и у
њима би могле учествовати Француска, Велика Британија, САД и могуће једна од
арапских држава.

  

(Курир)
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