Данас: Могући сусрети Вучића са Ангелом Меркел и Мајком Пенсом у петак у Минхену
уторак, 12 фебруар 2019 13:21

Председник Србије Александар Вучић учествоваће у петак на Безбедносној
конференцији у Минхену, сазнаје Данас незванично из дипломатских извора.

Наши саговорници истичу да је могуће да ће Вучић на том међународном скупу
„разговарати очи у очи са немачком канцеларком Ангелом Меркел“, а не искључују ни
могућност да он има краћи разговор са америчким потпредседником Мајком Пенсом.
Према тврдњама дипломата, у Минхен ће допутовати и неко од косовских званичника,
„највероватније председник Косова Хашим Тачи“.

Подсетимо, Вучић и Меркел су разговарали прошлог месеца на маргинама Светског
економског форума у Давосу, и том приликом канцеларка је позвала председника
Србије да посети Берлин. Што се могућег сусрета Вучић-Пенс тиче, дипломате
незванично коментаришу да „остаје питање да ли ће амерички званичник имати времена
за то, имајући у виду изузетно згуснут распоред конференције, али и Пенсу и Вучићу
било би од користи да разговарају“.
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„Америци је стало да се проблем Косова реши што пре, па ће вероватно доћи до сусрета
потпредседника САД и председника Србије“, наводе извори Данаса.

Према званичној најави, немачка канцеларка ће поново бити присутна на конференцији,
након две године, а очекује се и долазак „бројних других шефова држава и влада“,
укључујући председника Авганистана Мохамеда Ашрафа Ганија, председника Украјине
Петра Порошенка, као и „најбројније америчке делегације до сада“ – поред поменутог
Пенса, учешће су, између осталог, потврдили вршилац дужности министра одбране САД
Патрик Шенехан, као и председавајућа Представничког дома Ненси Пелоси.

Међу осталим учесницима биће и шеф немачка дипломатије Хаико Мас и министар
спољних послова Русије Сергеј Лавров. Како се истиче, у Минхен ће допутовати „више
од 35 шефова држава и влада, као и 50 министара спољних послова и 30 министара
одбране“.

Главне теме овогодишњег скупа су стање у Европској унији, трансатлантска сарадња,
„као и могуће последице обнављања надметања између великих сила“.

– Када погледамо актуелно стање на међународној сцени, тешко је да се одупремо
осећању да се свет не само суочава са низом мањих или већих криза, већ да постоји и
неки суштински проблем…. Сведоци смо нове ере надметања великих сила –
Сједињених Држава, Кине и Русије, што је праћено одређеним степеном вакуума у
лидерству, навео је председавајући скупа Волфганг Ишингер.

Међу осталим најављеним темама су „будућност контроле наоружања и сарадња у
одбрамбеној политици“, као и ефекти климатских промена и начин на који се технолошке
иновације одржавају на међународну безбедност. Конференцији ће присуствовати и
представници међународних организација, попут Уједињених нација и НАТО-а.

Састанак са Шибом

2/3

Данас: Могући сусрети Вучића са Ангелом Меркел и Мајком Пенсом у петак у Минхену
уторак, 12 фебруар 2019 13:21

Председник Србије Александар Вучић и амбасадор Немачке Томас Шиб су, на
јучерашњем састанку у Београду, размотрили односе двеју земаља, ситуацију на
Западном Балкану, посебно односе Београда и Приштине, а било је речи и о конкретним
новим улагањима. Амбасадор Шиб је рекао да Немачка снажно подржава дијалог
Београда и Приштине и изразио наду да ће се створити услови за његов наставак.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Вучић и амбасадор Немачке Томас Шиб: Односи Србије и
Немачке на највишем нивоу у заједничкој историји

(Данас)
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