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США змусять Росію поплатитися
за її дії – Пенс

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 поплатитися за її дії. Про це повідомляє 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 Балканах, Росія намагалася дестабілізувати регіон, підірвати ваші демократії
і розділити вас один від одного і з
іншою Європою",—сказав Пенс.
"Сполучені Штати Америки від-

кидають будь-які спроби застосування сили, погроз або залякування
в цьому регіоні або за його межами",—додав він. "Західні Балкани
мають право обирати своє майбутнє самі",—зазначив він. На зустрічі
в Подгориці також були присутні
глави держав і урядів Албанії, Боснії
і Герцеговини, Хорватії, Косово, Македонії, Чорногорії, Сербії та Словенії.
Пенс, який почав свою поїздку
по Європі в Естонії 30 липня, намагається заспокоїти союзників, схвильованих агресією Росії в Україні і в
Грузії, а також її спробами запобігти
вступу Чорногорії до НАТО. Чорногорія звинуватила Росію в організації спроби державного перевороту в минулому році, який повинен був заблокувати її більш тісний
союз із Заходом.
Два громадянина Росії входять у
число 14 осіб, яким пред'явлено звинувачення в організації передбачуваної змови. Москва відкидає звинувачення. При відвідуванні Тбілісі
1 серпня Пенс підтвердив підтримку Вашингтоном сувереніте ту і
територіальної цілісності Грузії.
УНІАН:htt ps://www.unian.ua
/world/2062441-ssha-zmusyat-rosiyupoplatitisya-za-jiji-diji-pens.html

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

Порошенко назвав санкції заслуженою відповіддю за неповагу до контрактних зобов'язань / фото president. gov.ua
Євросоюз розширив санкційний список проти Росіїчерез скандал навколо поставок турбін Siemens вокупований Крим.
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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
використання закону про нові санкції проти РФ на шкоду спільним зусиллям Сполучених Штатів та Євросоюзу врегулювати конфлікт в Україні.
Про це йдеться в заяві Трампа з
нагоди підписання відповідного закону, текст якої розміщено на сайті
Білого дому.
"Моя Адміністрація особливо сподівається, що Конгрес утримається
від використання цього недосконалого закону, щоб унеможливити нашу важливу роботу з європейськими союзниками щодо врегулювання
конфлікту в Україні",—наголошується в заяві.
Також, за його словами, цей закон не має використовуватись для
перешкоджання зусиль адміністрації президента США усунути будьякі непередбачені наслідки для американського бізнесу та союзників.
n Президент України Петро Порошенко подякував Раді ЄС за розширення санкційногосписку проти
Росії через скандал навколо поставок турбін Siemens в окупований
Крим. Відповідний пост президент
опублікував на сторінці в Facebook.
"Заслужена відповідь за неповагу до
контрактних зобов'язань та потужний сигнал агресорущодо непохитної єдності і солідарності між столицями Європейського Союзу. Спільно з ЄС і надалі будемо на сторожі
ефективної о режиму санкцій, про
що ми говорили під час Саміту Україна-ЄС в Києві",—написав Порошенко.Президент заявив, що спроби Росії обійти санкції тільки збільшать ціну за агресію."І бути цьому
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні,
2 серпня, президент СШA підписав
закон про введення нових санкцій
проти Росії.
Нагадаємо, раніше 98 з 100 членів Сенату США проголосували за
новий пакет санкцій проти Росії,
Ірану і КНДР.
Законопроект також був схвалений Палатою представників і направлений на підпис президентові.
Документ, серед іншого, законодавчo закріплює діючі санкції проти
Росії, а також створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом
США можливого рішення президента США щодо ослаблення
санкцій проти РФ.
У свою чергу, в російському МЗС
назвали нові санкції "незаконними".
Крім того, проти санкційного закону виступили дипломатичні відомства Франції та Німеччини.
Міністр закордонних справ ФРН
Зіґмар Габріель закликав США узгоджувати разом з партнерами з ЄС
політику санкцій щодо Росії.
Він розкритикував можливість
застосування санкцій для реалізації
власних інтересів: "Санкційна політика не є ні підходящим, ні належним інструментом для сприяння
інтересам національних експортерів і власного енергетичного сектора".
У той же час, у МЗС Франції заявили, що схвалений Палатою представників США законопроект порушує міжнародне право.
УНІАН: https://www.unian.ua/politics/2062379-tramp-vistupiv-iz-zayavoyu-schodo-novih-sanktsiy-proti-rosiji.
html
допоки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України,включно з Кримом!",—підкреслив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз розширив санкційний список
проти Росії через скандал навколо
поставок турбін Siemens в окупований Крим. Під санкції потрапили
заступник міністра енергетики РФ
Андрій Черезов, глава департаменту
Міненерго РФ Євген Грабчакі гендиректор "Технопромекспорту" Сергій
Топор-Гилка.
УНІАН: https://www.unian.ua/politics/2066359-potujniy-signal-agresoroporoshenko-podyakuvav-radi-es-zarozshirennya-sanktsiy-proti-rosij і .html
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