
Урсула фон дер Лајен: ЕУ планира да успостави специјални суд за суђење руским злочинима у Украјини и да употреби замрзнуту руску имовину за обнову Украјине
четвртак, 01 децембар 2022 16:19

 Европска унија планира да успостави специјални суд за суђење "руским
злочинима" у Украјини и на томе да се употреби замрзнуту руску имовину за обнову
Украјине, рекла је председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен.

  

„Настављајући да подржавамо Међународни кривични суд (са седиштем у Хагу)
предлажемо успостављање специјалног суда који подржавају Уједињене нације да
истражује и судски гони злочине руске агресије“ против Украјине, рекла је Фон дер
Лајен у видеу објављеном преко Твитера.

  

  

Формирање таквог суда је више пута тражио украјински председник Володимир
Зеленски.
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„Спремни смо да почнемо рад са међународном заједницом да добијемо највећу могућу
међународну подршку за тај суд“, рекла је Фон дер Лајен.

  
  

Заједно са нашим партнерима пазићемо да Русија плати за разарања која је изазвала
употребом замрзнутих средстава олигарха и активом њене централне банке

    

Она је такође рекла да Европска комисија намаерава да натера Москву да плати за
материјална уништавања у Украјини.

  

„Заједно са нашим партнерима пазићемо да Русија плати за разарања која је изазвала
употребом замрзнутих средстава олигарха и активом њене централне банке, рекла је
Фон дер Лајен.

  

ЕУ је већ блокирала 300 милијарди евра резерви Руске централне банке и замрзла 19
милијарди евра имовине која припада руским олигарсима, подсетила је Фон дер Лајен.

  

„Краткорочно бисмо могли да формирамо… структуру да управља тим фондовима и да
их инвестирамо. Ми би после употребили те фондове за Украјину“, рекла је Урсула фон
дер Лајен.

  

Када се укину санкције та средства треба да се употребе да Русија плати надокнаду за
штете направљене у Украјини, додала је председница Европске комисје.

  

„Радићемо на споразуму са нашим међународним партнерима да то омогућима. И заједно
можемо наћи правна средства да остваримо“, рекла је она.

  

Она је рекла да је више од 20.000 украјинских цивила и више од 100.000 војника убијено
од почетка руске инвазије на Украјину у фебруару ове године, а да се штета коју је
претрпео Кијев процењене на 600 милијарди евра.
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„Русија треба да плати за те ужасне злочине“, рекла је Фон дер Лајен.

  

Чешка, актуелна председавајућа ЕУ, је још у септембру саопштила да подржава
формирање специјалног суда после открића стотина тела закопаних у Изјуму, граду који
су Украјинци повратили од Руса на истоку земље.

  

Балтичке земље такође су у септембру затражиле успостављање таквог трибунала.

  

(Бета)
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