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 Висока представница ЕУ за спољну политику Федерика Могерини рекла је да крај
сиријског грађанског рата никад није био даљи и позвала је Русију да утиче на сиријску
владу да се врати мировним преговорима о Сирији под покровитељством УН.

  

  Могерини је рекла, после састанка 28 министара спољних послова ЕУ у Луксембургу,
да притисак треба да се изврши на сиријску владу "јер ће у противном разарање да се
настави".   

Могерини је рекла да ЕУ жели да искористи велики састанак посвећен Сирији идуће
недеље да да подстрек мировном процесу под покровитељством УН после западних
ваздушних удара на ту земљу.

  

Очекује се да ће више од 70 делегација учествовати на донаторској конференцији о
Сирији која се одржава 24. и 25. априла у Бриселу.

  

ЕУ министри желе да искористе донаторску конференцију о Сирији за поново
покретање мировне преговоре под покровитељством УН у Женеви пошто сматрају да
ниједан други процес није довео до решења.

  

Висока преставница ЕУ је признала да су изазови велики. Како је рекла, седам година
од почетка рата "тачно је да решење сукоба изгледа даље него икад".
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ЕУ стала у одбрану споразума са Ираном

  

Европска унија је стала у одбрану нуклеарног споразума са Ираном из 2015. и одбила да
уведе нове санкције тој земљи упркос активностима Техерана у Сирији.

  

Могерини је рекла да санкције "нису биле на дневном реду" и додала да ће се иранска
улога у рату у Сирији и могуће акције тим поводом разматрати "у наредним данима или
недељама".

  

Могерини је направила јасну разлику између спровођења одредаба нуклеарног
споразума и других акција које ЕУ и САД сматрају спорним. Иран је међу кључним
савезницима сиријског председника Башара ел-Асада.

  

"Једна ствар нам је свима јасна. Ми желимо да сачувамо нуклеарни споразум с Ираном.
Желимо да се сви придржавају свих преузетих обавеза", навела је Могерини.

  

Према њеним речима, ЕУ "веома озбиљно" схвата иранске активности у региону и да
због тога већ постоји режим санкција.

  

Председник САД Доналд Трамп је обећао да ће у мају повући САД из нуклеарног
споразума ако се не исправи оно што он види као озбиљне недостатке споразума.

  

(Бета-АП)
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