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понедељак, 30 новембар 2020 15:01

Министри спољних послова чланица НАТО на онлајн састанку у уторак и среду
разматраће кључна питања за Алијансу, укључујући континуирано јачање руске војске,
успон Кине, мисију у Авганистану, а разговараће се и о Западном Балкану и Косову. У
оквирном дневном реду наводи се да је НАТО одлучан да помогне земљама у региону да
спроводе реформе у корист својих грађана, без обзира да ли оне желе да се придруже
Савезу или не.

  

  

На дневном реду ће бити, према документу у који је ЕУРАЦТИВ имао увид, и то како да
се Северноатлантски савез учини још снажнијим за суочавање са изазовима наредне
деценије и касније.

  

У оквирном дневном реду наводи се да НАТО види будућност Западног Балкана у
евроатлантској сарадњи и интеграцији за оне који то желе и да је одлучан да помогне
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земљама у региону да спроводе реформе у корист својих грађана, без обзира да ли оне
желе да се придруже Савезу или не.

  

То, како се наводи, није лак пут и захтева стварну посвећеност и стварни напредак у
реформама и помирењу али, додаје се, то може да се уради, што је показала Северна
Македонија.

  

Зато се од свих лидера у региону тражи да покажу посвећеност реформама и
помирењу.

  

У вези Косова се у оквирној агенди састанка наводи да је "НАТО у потпуности посвећен
безбедности Косова", да редовно оценује своју мисију на Косову КФОР и да се сви
савезници слажу да треба да одржи тренутну снагу од 3.500 војника.

  

Како се додаје, КФОР ће у складу са мандатом УН наставити да обезбеђује сигурно
окружење и слободу кретања за све заједнице на Косову.

  

НАТО такође, како се наводи, снажно подржава наставак дијалога Београда и
Приштине уз посредовање ЕУ. То је, додаје се, кључно за Београд и Приштину и за
регионални мир и безбедност.

  

Наводи се и да КФОР помаже локалним заједницама у борби против епидемије
коронавируса, укључујући донације и испоруке медицинске и заштитне опреме, као и
хране и одеће, и пружање логистичке подршке за донације НАТО чланица и партнера.

  

(Бета, Н1) 
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