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САД су поднеле Савету безбедности УН нацрт резолуције о Венецуели позивајући на
олакшање достављања међународне хуманитарне помоћи и ангажовање за
председничке изборе, што је изазвало контрапредлог Русије, навели су дипломатски
извори.

  

  

Амерички нацрт, у који је агенција Франс прес имала увид, изражава "пуну подршку"
Савету Народне скупштине Венецуеле, као једине изабране демократске институције у
земљи.

  

У њој се изражава дубока забринутост због насиља и претеране употребе силе
венецуеланских безбедносних снага "против мирних ненаоружаних демонстраната".

  

Такође се позива на политички процес који ће водити ка "слободним, праведним и
веродостојним председничким изборима" и позива генерални секретар УН Антонио
Гутереш да посредује да би се остварио такав изборни процес.

  

На крају нацрта резолуције се наглашава потреба да се избегне додатно погоршање
хуманитарне ситуације у Венецуели и олакша испорука помоћи свима којима је потребна.

  

За сада Вашингтон није навео датум када би могло да се гласа о том тексту и преговори

 1 / 3



САД у Савету безбедности поднеле нацрт резолуције о Венецуели; Русија поднела контрапредлог
недеља, 10 фебруар 2019 11:23

о њему се настављају, рекао је један дипломата.

  

Према другом дипломати, Русија, која подржава председника Николаса Мадура и
оптужује САД да подстиче "државни удар" у Венецуели, употребиће своје право вета.

  

Москва је чланицама Савета безбедности предложила "алтернативни текст" резолуције,
навели су дипломатски извори.

  

У том тексту се изражава "забринутост" Савета безбедности због претњи прибегавања
силом против територијалног интегритета и политичке независности Венецуеле.

  

Такође се критикује покушај интервенисања у предметима који се углавном односе на
унутрашња питања те земље.

  

У руском предлогу такодје се позива на решење садашње ситуације мирним средствима
и пружа подршка свим иницијативама које настоје да се нађе такво решење.

  

Према једном дипломати, руски предлог резолуције, у случају кад би се поднео на
гласање не би добио потребан број девет гласова без употребе вета неке од чланица.

  

Опозиционар Хуан Гвајидо који се прогласио привременим председником Венецуеле и
кога је признало око 40 земаља рекао је у петак да је спреман на све укључујући да
дозволи војну интервенцију САД да истера Николаса Мадура са власти.

  

Хуманитарна помоћ САД су недавно упутиле у колумбијски град Кукуту на граници са
Венецуелом али председник Мадуро рекао је да она неће ући у његову земљу.

  

(Бета)
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