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БРИСЕЛ – Европска унија поздравила је данас одлуку неколико земаља које нису
чланице европског блока, међу којима је и Србија, да подрже раније донету Одлуку
Савета ЕУ о увођењу рестриктивних мера против Либије и особа умешаних у озбиљна
кршења људских права у тој земљи.

  

Висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон у саопштењу је
подсетила да је Савет ЕУ 28. фебруара усвојио одлуку којом се спроводи Резолуција
Савета безбедности УН од 26. фебруара о увођењу санкција Либији.

  

Савет ЕУ је 10. марта усвојио анекс ове одлуке којим је проширен списак особа и
ентитета против којих се уводе рестриктивне мере због озбиљног кршења људских
права, укључујући учествовање у нападима на цивилно становништво и објекте,
противно међународном праву.

  

У саопштењу се наводи да су Одлуку Савета ЕУ подржале земље кандидати за
чланство у ЕУ Хрватска, Македонија, Црна Гора и Исланд, земље у процесу
стабилизације и придруживања и потенцијални кандидати Албанија, Србија и земље
Европске асоцијације за слободну трговину (ЕФТА) Лихтенштајн и Норвешка, чланице
Европског економског простора, као и Молдавија и Грузија.

  

"Оне ће се старати да своје националне политике ускладе са овом Одлуком Савета",
истиче се у саопштењу.

  

Министар одбране Србије Драган Шутановац је 2. марта саопштио да је то министарство
замрзло сваку врсту војно-економске сарадње са Либијом, у складу са резолуцијом УН
којом се осуђује кршење људских права у тој земљи и да Србија неће извозити у било
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коју земљу у свету која је под санкцијама УН.

  

Генерална скупштина УН је дан пре тога суспендовала чланство Либије у Савету УН за
људска права због, како је навела, бруталног сузбијања протеста у тој земљи.

  

(Танјуг)
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