
Владимир Путин са Емануелом Макроном у званичној посети Француској; Макрон: Ускоро самит „нормандијске четворке“ о Украјини, заједно са Ангелом Меркел и Владимиром  Зеленским; Путин: Став Француске играо је кључну улогу за повратак Русије у Савет Европе
понедељак, 19 август 2019 19:55

Председник Русије Владимир Путин и председник Француске Емануел Макрон састали
су се у тврђави Брегансон, летњој резиденцији француских лидера.

  

  

Председник Француске Емануел Макрон је на састанку са руским лидером Владимиром
Путином рекао да очекује да ће наставити са састанцима и преговорима са
председником Русије.

  

Он је додао да се нада да ће са Путином разговарати о Ирану, јер су и Москва и Париз
забринути због ситуације у том региону, као и о Украјини.

  

Макрон је, такође, истакао да је за њега важан састанак са председником Русије.

  

„За мене је ово веома важан састанак, јер данас преживљавамо историјски тренутак у
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међународним односима“, рекао је Макрон.

  

Припрема састанка нормандијске четворке

  

Француски председник рекао је да би током састанка са Путином могао да буде
припремљен самит „нормандијске четворке“.

  

„Наравно, разговараћемо о Украјини. Прецизираћемо ставове које наше земље имају и
(разговарати) о изјавама које је недавно дао председник (Украјине) Зеленски. Знам да је
председник Путин такође разговарао са председником Зеленским“, рекао је Макрон.

  

  

„Заједно ћемо то разматрати и припремити предстојеће сусрете, заједно са канцеларком
(Немачке Ангелом) Меркел и председником Зеленским у нормандијском формату“,
објаснио је француски лидер.
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„Што се тиче нормандијског формата, увек сам сматрао и сада сматрам да би, наравно,
сваки састанак, укључујући и састанак у нормандијском формату, требало да доведе до
конкретних резултата. По мом мишљењу, морамо постићи оно о чему смо се договарали
раније. Да идемо ка том циљу“, објаснио је Путин.

  

Председник Русије саопштио је да ће француског лидера обавестити о свом разговору
са украјинским председником Владимиром Зеленским, јер постоје ствари које уливају
„опрезан оптимизам“.

  

Путин и Зеленски разговарали су телефоном 7. августа.

  

О ситуацији у Сирији и међународној безбедности

  

Он је додао да намерава да разговара и о ситуацији у Идлибу са својим руским колегом.

  

„Дубоко смо забринути због ситуације у Идлибу. Цивилно становништво живи под
бомбама. Међу цивилним становништвом има жртава и Француска је веома забринута
због тога“, истакао је Макрон на почетку разговора са Путином. 
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  Он је додао да се „мора поштовати примирје постигнуто у Сочију“. Осим тога, францускилидер је навео да намерава да разговара са председником Русије „о уставном процесу уСирији“.  Макрон је истакао да се нада да ће Русија и ЕУ створити нову архитектуру безбедности.  „Много је међународних питања о којима ћемо разговарати, пре свега, о разоружању инашој колективној безбедности након онога што се догодило у августу око Споразума оликвидацији ракета. Морамо разговарати о ономе што ће се дешавати даље. Желео бихда о томе разговарамо отворено и директно“, рекао је Макрон.  Он је нагласио да Француска сада председава групом Г7 и да је „за нас веома важно дазнамо став Русије о различитим међународним питањима“.  „Верујем да ћемо заједно успети да створимо нову безбедносну архитектуру измеђуЕвропске уније и Русије. Француска је спремна да игра улогу у овом процесу. Мислим ина разоружање и на друга питања. Мислим да ћемо успети заједно да сарађујемо набезбедности нашег континента“, закључио је Макрон.  И председник Русије Владимир Путин рекао је да намерава да на састанку са својимфранцуским колегом разговара о питањима међународне безбедности и додао да сенада да Европљани желе да чују Русију када је у питању међународна безбедност.  „Мислим да ћемо моћи да поразговарамо о питањима међународне безбедности.Господин председник поменуо је проблеме у овој области. Они заиста постоје ... Мислимда су Европљани заинтересовани да нас саслушају и на одговарајући начин одреагују“,истакао је Путин.  Путин је истакао да Русија за сада не види никакве америчке иницијативе за продужењеспоразума о смањењу стратешког наоружања, иако су предлози Москве „на столу“.  „Желео бих да вас подсетим да није Русија та која се једнострано повукла из Споразумао ПРО. Нисмо се ми повукли из Споразума о ракетама средњег и кратког домета.Тренутно је на дневном реду продужење споразума о стратешком офанзивном оружју –СТАРТ-3. Ми за сада нисмо видели ниједну иницијативу наших америчких партнера.Иако су наши предлози на столу“, објаснио је Путин.  Путин је пре састанка са француским председником изјавио да се из демилитаризованезоне у Сирији прате напади терориста и њихово пребацивање у друге регионе света.  „Сигурно ћемо разговарати о Сирији. Овде желим да напоменем да су пре потписивањаодговарајућих споразума у Сочију о демилитаризацији дела зоне Идлиб у то време 50одсто територије контролисали терористи, сада 90 одсто и ми тамо пратимо сталнеборбе“, објаснио је Путин.  „Штавише, што је посебно опасно, сведоци смо пребацивања милитаната из овог регионау друге делове света и то је изузетно опасна ствар“, наставио је председник Русије.  Група Г8 не постоји  Руски председник прокоментарисао је могућност рада Русије у оквиру Г7, рекавши даформат Г8 више не постоји, али да је Русија спремна да прихвати све партнере самитаГ7.  „Она (Г8) не постоји. Како да се вратим у организацију која не постоји. Данас је то'седморка'. Што се тиче могућег формата рада осам држава, ми никада ништа неодбијамо. Својевремено је Русија била на реду да одржи 'осморку', али наши партнеринису дошли. У сваком тренутку смо спремни да дочекамо наше партнере у оквиру'седморке'“, рекао је Путин пре преговора са Макроном.  Одговарајући на питање новинара о могућности обнове формата Г8, Путин је рекао даРусија сматра да су сви контакти са земљама Г7 корисни и ништа не искључује.  Повратак Русије у Савет Европе  Став Француске играо је значајну улогу у повратку Русије у Савет Европе, рекао је рускипредседник.  

  „Француска је стална чланица Савета безбедности, нуклеарна сила и игра значајнуулогу у доношењу одлука у области међународне безбедности. Сматрам да односиРусије и Европске уније у великој мери, наравно, ми разумемо процедуре доношењаодлука у Европској унији, али подршка Француске у низу питања, укључујући, рецимо, опитању које сам споменуо везаном за повратак Русије у Савет Европе, став Францускеиграо је значајну, ако не и кључну улогу. Тако да не треба давати додатне коментаре идоказе да сарадњу са Француском схватамо на најозбиљнији начин“, нагласио је Путин.  Руски председник захвалио је Француској на њеном ставу о повратку Русије у СаветЕвропе и рекао да се руска страна такође нада подршци ове земље у изградњиконструктивних односа са Европском унијом.  Путин: Не постоји ризик од повећаног нивоа радијације   Руски председник Владимир Путин изјавио је да не постоји ризик од повећаног нивоарадијације након експлозије на полигону за војне пробе на северу Русије.  
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  У експлозији која се догодила 8. августа погинуло је пет особа.  Обраћајући се медијима заједно са француским председником Емануелом Макрономуочи билатералног састанка, Путин је рекао да ће сви повређени и страдали уексплозији добити државна одликовања. Он је додао да су предузете све неопходнебезбедносне мере нагласивши да не постоји ризик од радијације.  Норвешка агенција за нуклеарну безбедност недавно је саопштила да анализира малеколичине радиоактивног јода откривеног на северу Норвешке после експлозије токомракетног теста у Русији.  Агенција је саопштила да је радиоактивни јод откривен у њеној станици за филтрацијуваздуха у Сванховду код руске границе. Узорци су прикупљени у периоду од 9. до 12.августа, док се инцидент догодио у региону Архангелск на северу Русије 8. августа.    Русија је у суботу признала да је експлозија у бази за лансирање пројектила билануклеарног карактера и да је притом погинуло најмање петоро људи.   Председник Русије Владимир Путин стигао је у званичну посету Француској, где ће сесастати са Емануелом Макроном.  Прес-служба Кремља раније је саопштила да ће двојица председника разговарати оситуацији у Сирији, Либији, Персијском заливу, Украјини, као и о Споразуму оликвидацији ракета средњег и кратког домета.

  Путинов авион је слетео у Марсељ, одакле ће државник отићи на састанак са својимфранцуским колегом Емануелом Макроном у тврђаву Брегансон, летњу резиденцијуфранцуских лидера, пише Спутњик.  Планирано је да у Марсељу руски председник преседне у хеликоптер, те ће за један сатдолетети до тврђаве Брегансон.  Састанак ће се одржати у уском кругу и на њему ће са руске стране учествоватиминистар спољних послова Русије Сергеј Лавров, портпарол председника РускеФедерације Дмитриј Песков, помоћник председника Јуриј Ушаков и амбасадор Русије уПаризу Алексеј Мешков. Планирани су и разговори тет-а-тет и конференција за штампулидера двеју земаља.  (Спутник-Б92)  
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