
Врховни командант НАТО снага у Европи Тод Волтерс стигао у Београд: Драго ми је што могу да искусим српско гостопримство, ваша војска је цењена у мисијама широм света
среда, 17 јул 2019 09:02

 Београд -- Председник Србије Александар Вучић примиће данас врховног команданта
НАТО снага у Европи и команданта америчких војних снага у Европи Тода Данијела
Волтерса.

  

  Волтерс је синоћ стигао у Београд.  

Волтерс посећује Србију у оквиру турнеје обиласка команди и канцеларија НАТО у
земљама Европе и атлантског региона.

  

"Војска Србије високо је цењена снага у мировним операцијама широм света", наводи се
у саопштењу Врховног штаба савезничких снага у Европи (SACEUR).

  

Врховни командант НАТО снага у Европи и командант америчких војних снага у Европи
је у ексклузивној изјави за Тањуг, по доласку у Београд, поручио да "Србија својим
радом и посвећеношћу подстиче мир и стабилност на Западном Балкану".

  

"Драго ми је што сам овде и што се састајем са мојим српским колегама. Вечерас сам
имао ту част да ме угости генерал Мојсиловић са својим тимом. Захвалан сам што могу из
прве руке да искусим српско гостопримство. Причали смо о многим темама и драго ми је
што могу да кажем да Србија својим радом и посвећеношћу подстиче мир и стабилност
на Западном Балкану", казао је генерал Волтерс.
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Генерал Тод Д. Волтерс је ступио на функцију 19. врховног команданта Савезничких
снага у Европи НАТО-а (SACEUR) 3. маја 2019. Ово је његова прва посета региону, којом
се још једном истиче да су стабилност и сигурност Западног Балкана од кључне
важности за НАТО.

  

Волтерс је на позицију врховног команданта НАТО снага у Европи преузео од генерала
Куртиса Скапаротија, а претходно је обављао функције команданта америчких
ваздухопловних снага у Европи и америчких ваздухопловних снага у Африци.

  

Како се наводи, он је априла ове године изјавио током процедуре за поновно
постављање у чин генарала и команданта у Одбору за оружане снаге Сената САД-а, да
је америчко присуство на Косову потребно да би се ојачао отпор косовских партнера на,
како се изразио, спољне малигне претње.

  

Такође, тада је рекао и да америчка команда у Европи подржава развој Косовских
безбедносних снага у складу са планом транзиције и у пуној у сарадњи са САД и
земљама савезницама НАТО.

  

(Танјуг)
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