
ЕУ позвала свог амбасадора на Куби да објасни зашто је потписао писмо Бајдену, у којем се од њега тражи да укине санкције Хавани
субота, 27 фебруар 2021 20:32

Европска унија позвала је свог амбасадора на Куби Алберта Навара да објасни зашто је
потписао контроверзно писмо америчком председнику Џозефу Бајдену, у којем се од
њега тражи да укине санкције Хавани и да почне да нормализује односе са том
острвском државом.

  

  

Портпарол шефа европске дипломатије Жозепа Борела рекао је да је од Навара
затражено да „дође у Брисел и пружи објашњења“, наводи бриселски портал Политико.

  

Борелов портпарол Петер Стано казао је да је Унија тражила од Навара и „да достави
белешку са детаљима о том случају“, али није одговорио на питање да ли ће Наваро бити
опозван.

  

Борел је позвао Навара у Брисел након што му је 16 посланика Европског парламента
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ове недеље послало писмо, тражећи од њега да опозове амбасадора на Куби.

  

Посланици су у писму Борелу критиковали неколико Наварових потеза, пре свега његову
„неприхватљиву иницијативу“ овог месеца, када је потписао отворено писмо Бајдену,
позивајући га да „лично предузме оперативну акцију“ на укидању трговинског ембарга
Куби и ограничењима у вези с путовањима на острво.

  

У писму које је Наваро потписао САД су позване да „престану да буду непријатељски
сусед“ Куби и да „престану да се мешају у унутрашња питања“ Кубе.

  

Борел је овог месеца лично критиковао амерички ембарго Куби, на конференцији за
новинаре са руским министром спољних послова Сергејем Лавровом у Москви.

  

Међутим, чињеница да је један дипломата Уније, највероватније на сопствену
иницијативу потписао писмо са захтевима америчком лидеру, била је знак за узбуну.

  

Посланици ЕП су навели да се амбасадор обратио влади треће државе, пријатеља и
савезника ЕУ, за коју није акредитован, и затражили да он „сместа буде замењен“.

  

Писмо Бајдену потписали су углавном обични Кубанци, међу којима су уметници,
професори, новинари и студенти, наводи Политико.

  

(Бета)
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