
РСЕ: Србија подржала Декларацију ЕУ која осуђује принудно приземљење Рајанеровог авиона у Минск од стране белоруских власти и хапшење новинара Романа Проташевича
петак, 11 јун 2021 20:00

Србија је подржала Декларацију Европске уније о принудном преусмеравању
Рајанеровог авиона у Минск, објављено је на сајту Европског савета, пренео је данас
Радио Слободна Европа.

  

  
  

Декларацији су се сем Србије, како стоји на сајту Европског савета, придружиле и друге
државе Западног Балкана, Северна Македонија, Црна Гора и Албанија

    

Декларација ЕУ  усвојена је 24. маја ове године након што су белоруске власти
преусмериле Рајанеров авион, са лета из две престонице ЕУ, у Минск и ухапсиле
новинара Романа Проташевича. Државе чланице и кандидати могу накнадно да се
придружују подршци тој декларацији.
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/24/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-forced-diversion-of-ryanair-flight-fr4978-to-minsk-on-23-may-2021/
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Званичници у Србији нису објавили јавно одлуку о подршци, наводи РСЕ.

  

У Декларацији ЕУ се наводи да је преусмеравање авиона и хапшење Проташевича још
један очигледан покушај белоруских власти да утишају све гласове опозиције.Такође се
позива на хитно ослобађање Проташевича и међународну истрагу овог инцидента.

  

Декларацији су се сем Србије, како стоји на сајту Европског савета, придружиле и друге
државе Западног Балкана, Северна Македонија, Црна Гора и Албанија.

  

  

Ово није први пут да се Србија придружује Декларацији ЕУ против Белорусије.

  

Србија је крајем августа 2020. потписала Декларацију ЕУ у којој је наведено да су
грађани Белорусије током изборне кампање те године „показали жељу за демократским
променама“, али да председнички избори „нису били ни слободни ни фер“.

  

Међутим, премијерка Србије Ана Брнабић је после тога изјавила да се нада да
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председник Белорусије Александар Лукашенко „неће то замерити“ Србији.

  

  
  

У Декларацији ЕУ се наводи да је преусмеравање авиона и хапшење Проташевича још
један очигледан покушај белоруских власти да утишају све гласове опозиције

    

Европска унија увела је до сада три круга санкција против Белорусије, примењујући
замрзавање имовине и забрану издавања виза за 88 појединаца и седам ентитета,
укључујући и ауторитарног лидера Александра Лукашенка, подсећа РСЕ.

  

Такође је затворила свој ваздушни простор и аеродроме за белоруске авионе и
препоручила европским авио-компанијама да избегавају ваздушни простор Белорусије.
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У међувремену је најављено да се одмеравају нове санкције усмерене на економски
сектор близак Лукашенку.

  

Није познато да ли Србија подржавањем Декларације пристаје и на санкције, пише РСЕ.

  

(Фонет)

  

Видети још:  Белорусија: Лукашенко наредио присилно приземљење Рајанеровог
авиона на линији Атина-Виљнус - како би власти ухапсиле опозиционог активисту
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http://www.nspm.rs/hronika/belorusija-lukasenko-licno-naredio-prisilno-prizemljenje-rajanerovog-aviona-na-liniji-atina-viljnus-kako-bi-vlasti-uhapsile-opozicionog-aktivistu.html
http://www.nspm.rs/hronika/belorusija-lukasenko-licno-naredio-prisilno-prizemljenje-rajanerovog-aviona-na-liniji-atina-viljnus-kako-bi-vlasti-uhapsile-opozicionog-aktivistu.html

