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 БЕОГРАД - На овогодишњој, шестој по реду, Београдској НАТО недељи, која ће сутра и
у петак бити одржана у Палати Србија у Београду у организацији Центра за
евроатланске студије (ЦЕАС), окупиће се велики број домаћих и страних званичника,
амбасадора, стручњака и представника медија.

  Како се наводи у саопштењу организатора, један од кључних циљева овогодишње
Београдске НАТО недеље је да омогући што тачнију и актуелнију процену безбедносне
ситуације у региону, анализирајући различите могуће сценарије.

  

Како се додаје, на појединима панелима ЦЕАС ће представити налазе истраживања
јавног мњења о евроатланским интеграцијама, појединим опцијама решења односа
Београда и Приштине, перцепције НАТО-а, односима Србије и САД и неким другим
релевантним темама, које је наручио посебно за овогодишњу конференцију.

  

Конференцију ће првог дана отворити први потпредседник Владе Републике Србије и
министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић, а најављено је и специјално
обраћање путем видео линка председника Србије Александра Вучића.

  

Међу главним темама о којима ће се разговарати на овогодишњој конференцији биће
прилике и будући планови за сарадњу Србије и НАТО, главни закључи са НАТО Самита
уз посебан осврт на Западни Балкан, процена стабилности и безбедносне ситуације на
Западном Балкану, укључујући постигнућа и шансе политика Европске уније и
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евроатлантских интеграција.

  

Дискусија ће се водити и о изазовима који прате преговоре Београда и Приштине и
утицајима на регионалну стабилност потенцијалног свеобухватног мултидимензионалног
споразума, сарадњи у области безбедности и одбране из глобалне перспективе,
регионалној безбедности и сарадњи у области одбране на Западном Балкану,
скандинавском моделу војне неутралности, главним изазовима НАТО и процени
стабилности и безбедносне ситуације на Западном Балкану...

  

Међу учесницима првог дана конференције су и виши званичник НАТО задужен за
Западни Балкан и Русију НАТО Одељења за јавну дипломатију (НАТО ПДД) Роберт
Пшчел, директорка ЦЕАС Јелена Милић, као и виши сарадник Школе спољних послова
Универзитета Џорџтаун и гостујући виши сарадник за Иницијативу будуће Европе при
Атлантском савету САД Џефри Гедмин.

  

Предвиђено је и учешће потпредседника Народне скупштине Владимира Маринковића,
директора Међународног центра за одбрану и безбедност из Талина, из Естоније Свена
Сакова, као и амбасадора САД, Норвешке, Немачке и ЕУ - Кајла Ската, Арне Санеса
Бјорнстада, Томас Шиба и Сема Фабриција.

  

Другог дана конференције очекује се специјално обраћање заменика помоћника
генералног секретара НАТО за политичка питања и безбедносну политику Џејмса
Апатураија који ће говорити о сарадњи у области безбедности и одбране из глобалне
перспективе.

  

Учествоваће и директор Европског пројекта и стални сарадник Института за хумане
науке Иван Вејвода, шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању
Србије Европској унији Тања Мишчевић и многи други.

  

Овогодишњи догађај организује се с подршком Одељења за јавну дипломатију НАТО-а
(НАТО ПДД) и Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији, додаје се у
саопштењу.
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(Танјуг)
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