
<b>Senatul SUA cere NATO sa renunte la principiul unanimitatii</b>
Pe fondul divergentelor majore aparute in randul membrilor Aliantei Nord-Atlantice in privinta
solutionarii crizei din Irak, Senatul american doreste ca NATO sa reconsidere principiul unanimitatii aflat
la baza adoptarii deciziilor organizatiei militare transatlantice. DuDupa ce, in luna februarie, Belgia,
Franta si Germania au blocat cererea Turciei de a primi ajutorul NATO pentru intarirea capacitatilor sale
de aparare inaintea iminentului conflict din Irak, senatorii americani au devenit extrem de preocupati de
viitorul Aliantei si de angajarea organizatiei in lupta impotriva terorismului. Reuniti pentru dezbaterile pe
tema ratificarii protocoalelor de aderare la NATO a celor sapte state est-europene, senatorii americani au
aprobat prin vot nominal un amendament prin care ii cer presedintelui Bush ca, in decurs de 18 luni, sa
ridice problema revizuirii modului de adoptare a deciziile in cadrul Consiliului Nord-Atlantic. Solicitarea
renuntarii la principiul unanimitatii, exprima frustrarea resimtita de Congresul de la Washington in fata
"politicii antiamericane", din timpul crizei din Irak, a unor state europene, in frunte cu Franta. "NATO a
fost pusa in mare primejdie de obstructionismul francez, care este pe cat de primejdios, pe atat de cinic.
Consider ca guvernul francez duce in mod sistematic o campanie de subminare a suprematiei americane
in Europa si in intreaga lume", a declarat senatorul republican de Arizona, John McCain. La randul sau,
dezvoltand tema "dictaturii" impuse de un stat membru al NATO, care poate bloca prin veto orice decizie
luata de restul aliatilor, seful Comitetului pentru Serviciile de Informatii din Senat, republicanul Pat
Roberts, a insistat asupra faptului ca "natiunilor ce vor opta pentru neparticiparea la actiuni militare nu li
se va reprosa acest lucru. Oricum, ele nu vor bloca Alianta si nici pe restul tarilor membre care decid sa
actioneze prin derularea de operatiuni militare". In afara solicitarii de a reconsidera principiul
unanimitatii, senatorii americani au mai cerut Aliantei Nord-Atlantice sa ia in calcul posibilitatea
suspendarii acelor state membre care nu mai adera la principiile democratiei. 
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