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Државни секретар САД Мајк Помпео посетиће Средњу и Источну Европу следеће
недеље ради разговора о напорима за сузбијање утицаја Русије и Кине и о размештању
америчких трупа.

  

  

Стејт департмент је данас саопштио да ће Помпео током једнонедељне турнеје посетити
Чешку, Словенију, Аустрију и Пољску.

  

То ће бити тек треће његово путовање у иностранство од избијања пандемије корона
вируса.

  

Помпео је кратко споменуо то путовање на конференцији за новинаре у среду, рекавши
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да су све земље које ће посетити почев од уторка, "велики пријатељи Сједињених
Држава".

  

Пентагон се припрема за премештање хиљада америчких војника из Немачке, уз
пресељење неких у Пољску. То је изазвало значајну забринутост у Европи и другдје јер
је администрација председника САД Доналда Трампа навела контрадикторне разлоге
за то, у распону од антипатије према немачком водјству, до стратешког планирања.

  

Очекује се да ће Помпео такође исказати забринутост Сједињених Држава због тога
што неке земље, посебно савезнице САД у НАТО-у, омогућавајући кинеском
телеком-гиганту "Хуавеи" приступ у своје 5Г мреже, као и забринутост због европске
зависности од руских енергената.

  

У Прагу ће се Помпео састати с председником Милошем Земаном и премијером Андрејем
Бабишом да би разговарали о сарадњи у нуклеарној енергији и "напорима у сузбијању
злоћудних акција Русије и комунистичке Кине", наведено је у саопштењу. У Плзену ће
Помпео бити на прослави годишњице акције америчких трупа, којом је на крају Другог
светског рата ослобођена западна Чехословачка.

  

Енергетика и крхка политичка ситуација на Балкану биће главна тема разговора Помпеа
са словеначким званичницима у Лјубљани, где се очекује да ће с министром спољних
послова Анжем Логаром дати изјаву о безбедности 5Г мрежа, саопштило је
Министарство.

  

У Бечу ће се Помпео састати с аустријским канцеларком Себастианом Курцом ради
разматрања трговинских односа и регионалне безбедности.

  

Помпео ће у Бечу разговарати и са шефом Међународне агенције УН за атомску
енергију, која је задужена за праћење иранског придржавања нуклеарног споразума из
2015. из којег су се САД повукле.

  

У Варшави, Помпео планира разговор с председником Пољске, Анџејем Дудом који је
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недавно добио реизбор с малом разликом после огорчене кампање која се односила на
људска права.

  

(Бета) 
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