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Председници Русије и САД, Владимир Путин и Џозеф Бајден, разговарали су путем
видео линка на више тема — од Украјине до сајбер криминала, саопштила је Бела
кућа након разговора два лидера који је трајао више од два сата.

  

  

Бајден је, како се наводи у саопштењу, изразио озбиљну забринутост председнику
Русије у вези са гомилањем руских трупа на украјинској граници. Он је јасно дао до
знања да ће САД и њихови савезници одговорити оштрим економским и другим мерама
на војну ескалацију, ако до ње дође.

  
  

Бела кућа је објавила фотографију са самита на којој се види да на једној страни руски
председник седи сам, док с друге стране америчког председника окружује цео тим

    

Како се додаје Бајден је током разговора потврдио подршку суверенитета и
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територијалног интегритета Украјине и „позвао на деескалацију и повратак
дипломатији“.

  

„Оба председника су поручила својим тимовима да наставе са радом. САД ће то чинити у
тесној координацији са савезницима и партнерима“, саопштила је прес-служба Беле
куће.

  

Како се наводи, Путин и Бајден су разговарали и о стратешкој стабилности, сајбер
криминалу, као и о заједничком раду на решавању регионалних питања, укључујући
проблем Ирана.

  

Бела кућа је објавила фотографију са самита на којој се види да на једној страни руски
председник седи сам, док с друге стране америчког председника окружује цео тим.

  

Састанак је одржан путем видео линка и био затворен за јавност. Новинарима је био
показан само почетак састанка, где су два лидера поздравили један другог и разменили
неколико фраза. Састанак је настављен у четири ока.

  

Бела кућа: Бајден није направио никакве уступке руском лидеру по питању
могућности ширења НАТО-а

  

Председник САД Џо Бајден јасно је ставио до знања руском лидеру Владимиру Путину
да ниједна земља ван граница НАТО-а нема право вета приликом доношења одлуке о
ширењу Алијансе, изјавила је заменица америчког државног секретара Викторија
Нуланд.

  

„Бајден је данас врло јасно ставио до знања председнику Путину да је одлука о пријему
у НАТО прерогатив Алијансе и земаља – кандидата за чланство. Ниједна спољна страна
неће имати право вета на те одлуке“, изјавила је Нуландова.
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Бела кућа је оценила разговор Путина и Бајдена као директан и отворен.

  

  

Према речима саветника председника САД за националну безбедност Џејка Саливана,
Бајден током разговора није направио никакве уступке руском лидеру по питању
могућности ширења НАТО-а или смањења присуства америчких трупа у Европи.

  
  

Бајден током разговора није направио никакве уступке руском лидеру по питању
могућности ширења НАТО-а или смањења присуства америчких трупа у Европи

    

„Није дао таква обећања или уступке. Он полази од тога да земље морају имати
могућност да слободно бирају с ким ће бити партнери“, нагласио је Саливан.
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Такође је додао да је амерички председник „отворено рекао Путину да ако Русија
изврши инвазију на Украјину, Америка и њени савезници ће одговорити одлучним
економским мерама, снабдеће Украјинце додатним одбрамбеним материјалима... и
ојачаће своје савезнике на источном крилу НАТО-а додатним могућностима“.

  

„Ми и даље не сматрамо да је председник Путин донео одлуку (о нападу на Украјину)“,
истакао је Саливан.

  

Истовремено је додао да је Америка спремна да допринесе реализацији Минских
споразума у циљу подршке „нормандијском формату“.

  

Саливан је саопштио да је Бајден информисао лидере Француске, Немачке, Италије и
Велике Британије о разговору са руским председником како би се са њима консултовао
о даљим корацима.

  

У саопштењу кабинета британског премијера Бориса Џонсона наводи се да су се лидери
сложили да је неопходан дијалог са Русијом по питању Украјине.

  

„Лидери су истакли да је важно да Русија престане са својим претећим понашањем
према Украјини. Сложили су се да је потребан константни дијалог са Русијом како би
допринели таквом резултату“, прецизирано је у саопштењу.

  

Подсетимо, председник Русије Владимир Путин је 1. децембра предложио да се крене у
преговоре око постизања правних гаранција за неширење НАТО-а на исток.

  

Путин је нагласио да је најважнији задатак руске дипломатије: добијање поузданих и
дугорочних гаранција безбедности.

  

 4 / 7



Разговор Владимира Путина и Џозефа Бајдена: Криза у Украјини главна тема. Бајден претио санкцијама, није дао гаранције да ће Украјина остати изван НАТО-а
среда, 08 децембар 2021 00:09

Руски председник је недавно говорио и о „црвеним линијама“ за Русију и у том контексту
навео је, између осталог, повећано присуство НАТО-а у Украјини, али и потенцијални
улазак те бивше совјетске републике у састав Алијансе.

  

Кремљ: Криза у Украјини главна тема разговора Путина и Бајдена

  

Криза у Украјини и одсуство прогреса у реализацији Минских споразума биле су главне
теме разговора председника Русије и САД, Владимира Путина и Џозефа Бајдена путем
видео линка.

  

"Председници су изразили мишљење да, узимајући у обзир одговорност за одржавање
међународне безбедности и стабилности, Русија и САД ће наставити дијалог и потребне
контакте. У целини, разговор је био искрен и послован", наводи се у саопштењу Кремља.
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Председник Путин је предложио САД да пониште нагомилана ограничења за
функционисање дипломатских мисија, "што би могло да послужи и за нормализацију
других аспеката билатералних односа".

  

Бајден је, са своје стране, истакао, наводно, "претећи" карактер померања руских трупа
у близини украјинских граница и навео које санкције би САД и њихови савезници били
спремни да предузму у случају даље ескалације ситуације, додаје се у саопштењу.

  
  

Русија је озбиљно заинтересована за добијање поузданих, правних гаранција које
искључују ширење НАТО-а на исток и распоређивање офанзивних система у суседним
са Русијом државама

    

Путин је нагласио да не треба пребацивати одговорност на Русију, јер, по његовим
речима, НАТО предузима "опасне покушаје уласка на територију Украјине".

  

"Русија је озбиљно заинтересована за добијање поузданих, правних гаранција које
искључују ширење НАТО-а на исток и распоређивање офанзивних система у суседним
са Русијом државама", нагласио је Кремљ.

  

Лидери су се договорили да њихови представници почну консултације поводом ових
осетљивих питања.

  

Руски председник је илустровао деструктивну политику Кијева, усмерену на демонтажу
Минских споразума, постигнутих у нормандијском формату и "изразио озбиљну
забринутост поводом провокација Кијева против Донбаса".

  

Два председника су разговарала и о реализацији договора, постигнутих на јунском
руско-америчком самиту који је одржан у Женеви и иранском нуклеарном програму. Они
су изразили спремност да наставе сарадњу у борби против сајбер криминала.
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Подсетимо, разговор Владимира Путина и Џозефа Бајдена путем видео линка трајао је
више од два сата.

  

(Спутњик)
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