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 Европска унија евакуисала је чланове своје мисије помоћи у Триполију због јачања
напада на тај град под офанзивом снага команданта Калифе Хафтара, сазнаје се из
европских извора.

  Чланови Мисије помоћи Европске уније у Либији (ЕУБАМ) привремено су напустили
Триполи и вратили се у Тунис где је седиште те мисије, навео је тај извор. У питању је
око двадесет особа.   

  

ЕУ је забринута због врло узнемирујућих догађаја у Либији, рекла је портпаролка
шефице дипломатије ЕУ Федерике Могерини. Она је поновила позив зараћеним
странама да одмах успоставе прекид ватре и да олакшају приступ хуманитарној помоћи.

  

ЕУ од понедељка позива Калифу Хафтара који држи под контролом исток Либије да
прекине офанзиву на Триполи и да се врати за преговарачки сто да би се избегао
грађански рат.

  

Висока представница ЕУ за спољне послове Федерика Могерини директно је
разговарала са Хафтаром и са Фајезом ал Сараџом, председником владе коју признају
Уједињене нације, са седиштем у Триполију.
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Нацрт заједничке декларације поднет је јуче државама чланицама ЕУ. Више њих су
изразили резерве око првобитног текста и измењена верзија ће им бити данас поднета
за одобравање, рекли су европски извори.

  

Француски званичник рекао је да јесте Француска једна од земаља која је имала
замерке, али она није блокирала декларацију.

  

Француска је желела да декларација буде снажнија око три кључне тачке за ЕУ -
положај миграната, укључење у борбе одређених група и особа под санкцијама УН због
терористичких активности и коначно потреба да се дође до политичког решења под
покровитељством УН у складу са обавезама које су либијске стране преузеле.

  

У борбама у главном граду Либије погинуло је најмање 56 особа, а 266 је повређено
последњих шест дана, саопштила је Светска здравствена организација.

  

Организација је додала да су хиљаде људи напустиле своје куће, док су други
блокирани у зонама сукоба, као и да у болнице у Триполију и ван њега сваки дан стижу
нове жртве. 

  

(Бета-АФП)
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