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Майк Пенс / REUTERS

n Віце-президент США Майк Пенс
на Балканах прокоментував спроби
Росії дестабілізувати регіон.

Віце-президент США Майк Пенс
заявив лідерам Західних Балкан, що
Сполучені Штати змусять Росію по -
платитися за її дії. Про це пові дом -
ляє Радіо Свобода.

"Ми повинні бути рішучими і
безкомпромісними перед обличчям
агресії з непередбачуваної країни,
яка кидає тінь зі Сходу",—сказав
Пенс 2 серпня на саміті Адріатичної
хартії в Чорногорії.        

"Росія продовжує прагнути до
насильницької зміни міжнародних
кордонів, і тут, на Західних Бал ка -
нах, Росія намагалася дестабілізу ва -
ти регіон, підірвати ваші демо кра тії
і розділити вас один від од ного і з
іншою Європою",—сказав Пенс.

"Сполучені Штати Америки від -

кидають будь-які спроби застосу -
вання сили, погроз або залякування
в цьому регіоні або за його межа -
ми",—додав він. "Західні Балкани
ма   ють право обирати своє майбут -
нє самі",—зазначив він. На зустрічі
в Подгориці також були присутні
гла ви держав і урядів Албанії, Боснії
і Герцеговини, Хорватії, Косово, Ма -
ке донії, Чорногорії, Сербії та Сло -
венії.

Пенс, який почав свою поїздку
по Європі в Естонії 30 липня, нама -
гається заспокоїти союзників, схви -
льованих агресією Росії в Україні і в
Грузії, а також її спробами запобігти
вступу Чорногорії до НАТО. Чор но -
горія звинуватила Росію в ор га -
нізації спроби державного пере во -
ро ту в минулому році, який по ви -
нен був заблокувати її більш тісний
союз із Заходом.

Два громадянина Росії входять у
число 14 осіб, яким пред'явлено зви -
нувачення в організації перед ба чу -
ваної змови. Москва відкидає зви -
нувачення. При відвідуванні Тбі лісі
1 серпня Пенс підтвердив під трим -
ку Вашингтоном суверені те ту і
територіальної цілісності Гру зії.

УНІАН:https ://www.unian.ua
/world/2062441-ssha-zmusyat-rosiyu-
poplatitisya-za-jiji-diji-pens.html

Трамп про нові санкції проти Росії: не
мають перешкоджати зусиллям США 
та ЄС врегулювати конфлікт в Україні

Дональд Трамп /REUTERS

n Нові санкції проти РФ не мають
перешкоджати спільним зусиллям
США та ЄС врегулювати конфлікт в
Україні, наголосив Трамп.

Президент США Дональд Трамп
закликав Конгрес утриматися від
ви користання закону про нові санк -
ції проти РФ на шкоду спільним зу -
силлям Сполучених Штатів та Євро -
союзу врегулювати конфлікт в Ук -
ра їні.

Про це йдеться в заяві Трампа з
нагоди підписання відповідного за -
кону, текст якої розміщено на сайті
Білого дому.

"Моя Адміністрація особливо спо -
дівається, що Конгрес утримає ться
від використання цього недос кона -
лого закону, щоб унеможливи ти на -
шу важливу роботу з євро пей ськи -
ми союзниками щодо врегулю вання
конфлікту в Україні",—наго лошу є -
ться в заяві.

Також, за його словами, цей за -
кон не має використовуватись для
пере шкоджання зусиль адмініс тра -
ції президента США усунути будь-
які не передбачені наслідки для аме -
ри канського бізнесу та союзників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні,
2 серпня, президент СШA підписав
закон про введення нових санкцій
проти Росії.

Нагадаємо, раніше 98 з 100 чле -
нів Сенату США проголосували за
но  вий пакет санкцій проти Росії,
Ірану і КНДР.

Законопроект також був схва ле -
ний Палатою представників і на -
прав лений на підпис президентові.

Документ, серед іншого, законо -
дав чo закріплює діючі санкції проти
Росії, а також створює механізм обо -
в'язкового узгодження з Кон гре сом
США можливого рішення пре -
зидента США щодо ослаблення
санкцій проти РФ.

У свою чергу, в російському МЗС
назвали нові санкції "незаконними".

Крім того, проти санкційного за -
кону виступили дипломатичні ві -
дом ства Франції та Німеччини.

Міністр закордонних справ ФРН
Зіґмар Габріель закликав США уз -
год жувати разом з партнерами з ЄС
політику санкцій щодо Росії.

Він розкритикував можливість
за стосування санкцій для реалізації
власних інтересів: "Санкційна полі -
тика не є ні підходящим, ні належ -
ним інструментом для сприяння
ін т ересам національних експор те -
рів і власного енергетичного сек -
тора".

У той же час, у МЗС Франції зая -
вили, що схвалений Палатою пред -
ставників США законопроект пору -
шує міжнародне право.

УНІАН: https://www.unian.ua/poli-
tics/2062379-tramp-vistupiv-iz-zaya vo -
yu-schodo-novih-sanktsiy-proti-ro siji.
html

"Потужний сигнал агресору":
Порошенко подякував Раді ЄС за
розширення санкцій проти Росії

Євросоюз розширив санкційний список проти Росіїчерез скандал нав -
коло поставок турбін Siemens вокупований Крим.

США змусять Росію поплатитися 
за її дії – Пенс

n Президент України Петро Поро -
шенко подякував Раді ЄС за роз -
ширення санкційногосписку проти
Росії через скандал навколо пос та -
вок турбін Siemens в окупований
Крим. Відповідний пост президент
опублікував на сторінці в Face book.
"Заслужена відповідь за неповагу до
контрактних зобов'язань та потуж -
ний сигнал агресорущодо непохит -
ної єдності і солідарності між сто -
лицями Європейського Союзу. Спі -
льно з ЄС і надалі будемо на сторожі
ефективної о режиму санкцій, про
що ми говорили під час Саміту Ук -
раїна-ЄС в Києві",—написав По ро -
шенко.Президент заявив, що спро -
би Росії обійти санкції тільки збіль -
шать ціну за агресію."І бути цьо му

до поки не буде відновлено сувере -
нітет і територіальну ціліс ніс ть Ук -
ра їни,включно з Кримом!",—під -
кре  слив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Євросо -
юз розширив санкційний список
про ти Росії через скандал навколо
по ставок турбін Siemens в окупо ва -
ний Крим. Під санкції потрапили
за ступник міністра енергетики РФ
Андрій Черезов, глава департаменту
Міненерго РФ Євген Грабчакі ген ди -
ректор "Технопромекспорту" Сергій
Топор-Гилка.

УНІАН: https://www.unian.ua/poli-
tics/2066359-potujniy-signal-agresoro-
poroshenko-podyakuvav-radi-es-za-
rozshirennya-sanktsiy-proti-rosij і .html

Порошенко назвав санкції заслуже ною відповіддю за неповагу до кон тр акт -
них зобов'язань / фото president. gov.ua


