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ВАШИНГТОН - Председник САД Џозеф Бајден и председник Француске Емануел
Макрон обећали су да ће Русију сматрати одговорном за "широко документовану
свирепост и ратне злочине" у Украјини, навела су двојица лидера у саопштењу
објављеном након састанка у Белој кући.

  

  

Лидери су поновили "своју чврсту решеност да Русија треба да одговара за широко
документовану свирепост и ратне злочине, које су починиле и њене регуларне војне
снаге и њени заступници, укључујући плаћенике“, наводи се у саопштењу, пренео је
Ројтерс.
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Макрон је у уторак допутовао у Вашингтон у своју другу државну посету САД од
преузимања дужности 2017. године.

  

Француска и Сједињене Америчке Државе поново су потврдиле своју одлучност да
наставе да повећавају војну помоћ Украјини, изјавио је француски председник Емануел
Макрон, који се налази у званичној посети Вашингтону.

  

„Данашњи разговори су нам помогли да потврдимо низ иницијатива које намеравамо да
спроведемо у наредним данима и недељама, укључујући појачавање помоћи украјинској
војсци како би им се омогућило да издрже“, рекао је Макрон на конференцији за
новинаре после разговора са Бајденом.

  

Према речима француског лидера, земље су се договориле и да помогну цивилном
становништву Украјине.

  

„Увек смо се држали једног става – да помажемо Украјини да преживи, не
компромитујемо наше вредности... избегавамо ескалацију сукоба, као и да чинимо све да
бисмо у правом тренутку, под условима које одреде Украјинци...почели да обнављамо
мир“, рекао је председник Француске.

  

О руско-украјинским преговорима

  

Француски председник Емануел Макрон рекао је да ће наставити да води дијалог с
председником Русије Владимиром Путином како би се избегла ескалација конфликта у
Украјини и како би се „постигле конкретне ствари“.

  

„Наставићу да разговарам са председником Путином. Данас сам поново о томе
разговарао са Бајденом, јер увек смо настојали да избегнемо ескалацију и остваримо
конкретне ствари: на пример, разговараћу с њим о безбедности Запорошке нуклеарке“,
рекао је Макрон.
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Развој ситуације у Украјини у наредним недељама и месецима одредиће када је
тренутак за преговоре са Русијом, додао је он.

  

„Председник Владимир Зеленски је од момента када је изабран и до фебруара желео
преговоре. Зато сматрам да је легитимним да Зеленски постави услове за преговоре.
Развој ситуације у напредним недељама и месецима, као и избор Украјинаца, омогућиће
нам утврдимо који је одговарајући тренутак за то“, рекао је он новинарима.

  

План од 10 тачака који је предложио Зеленски показује жељу Украјинаца да се
оријентишу на преговоре, рекао је Макрон.

  

Француски председник борави у званичној посети САД од 29. новембра до 2. децембра.
У четвртак је у Белој кући разговарао са америчким лидером Џозефом Бајденом.

  

(Спутњик, Танјуг)
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