
ЕУ: Доналд Трамп да подржи међународни нуклеарни споразум са Ираном јер је важан за међународну безбедност
четвртак, 11 јануар 2018 17:18

Земље ЕУ позвале су америчког председника САД Доналда Трампа да подржи кључни
међународни нуклеарни споразум с Ираном, јер је важан за међународну безбедност.

  

  

Шефица европске дипломатије Федерика Могерини, која је данас приредила састанак
министара ЕУ с министром спољних послова Ирана Џавадом Зарифом у Бриселу, рекла
је да је јединство неопходно да се очува тај споразум који функционише, који чини свет
безбеднијим и спречава трку у наоружавању.

  

Министри спољних послова Велике Британије, Француске и Немачке подржали су
споразум Ирана и светских сила 2015. године, којим се ограничавају иранске нуклеарне
амбиције, а заузврат му се укидају економске санкције, и оценили да га Техеран поштује.

  

"Нема индиција које би могле да доведу у питање иранско поштовање споразума", рекао
је француски министар Жан-Ив Ле Дријан новинарима у Бриселу после састанка
Европљана са иранским министром.
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Ле Дријан је позвао све стране да подрже споразум и додао да савезници САД у Европи
треба да поштују споразум, додавши да "нема никаквог посебног разлога за прекид".

  

Амерички председник Доналд Трамп треба да до сутра одлучи да ли ће продужити
суспензију санкција, или ће поново завести рестрикције које је претходни председник
Барак Обама суспендовао пре две године.

  

Британски министар спољних послова Борис Џонсон такође је рекао да нико није
предложио план који би био тако ефикасан у ограничењу иранских нуклеарних
амбиција.

  

"На онима који се супротстављају је да дођу до бољег решења, јер ми га до сада нисмо
видели", рекао је Џонсон.

  

Званичници водећих светских сила и Ирана састају се свака три или четири месеца да
процене примену споразума, који надзире Међународна агенција за атомску енергију.

  

САД су до сада подржавале споразум председничком одлуком о суспензији санкција
иранској централној банци, уведених због његовог атомског програма.

  

Амерички званичници су рекли за АП да ће Трамп вероватно за сада подржати
споразум, али би могао да истовремено уведе нове, циљане санкције за иранске фирме
и појединце који су раније већ били под санкцијама.

  

(Бета)
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