Састанак Америчко - јадранске повеље у Скопљу
среда, 13. децембар 2017.

Делегација Министарства спољних послова коју је предводио вршилац дужности
помоћника министра за безбедносну политику амбасадор Бранимир Филиповић
учествовала је у статусу посматрача на министарском састанку Америчко- јадранске
повеље (А5), који је одржан у Скопљу 12. и 13. децембра.
Овај састанак одржан у формату министара спољних послова представља последњи у
низу скупова који су реализовани у оквиру овогодишњег председавања Македоније овом
регионалном безбедносном иницијативом. Председавање Америчко-јадранској повељи у
наредној години преузима Црна Гора.
На састанку је у оквиру главне теме - Предстојеће активности, у контексту специјалног
сусрета лидера чланова и посматрача А5 који је одржан августа ове године у Подгорици а
на коме су учествовали потпредседник САД-а и председници влада са Западног Балкана,
размотрена политичко-безбедносна ситуација у региону Југоисточне Европе, јачање
регионалне сарадње и актуелни безбедносни изазови са којима се чланице А5 и
посматрачи суочавају.
Амбасадор Филиповић је указао на допринос Србије у очувању и унапређењу
регионалног мира и стабилности, њену посвећеност на путу ка пуноправном чланству у
ЕУ, као и да је на међународној сцени Србија препозната као важан извозник регионалне
безбедности, са својом унутрашњом стабилношћу и јасном спољнополитичком позицијом
поузданог партнера који је опредељен за сарадњу и дељење одговорности за
регионални, европски и глобални мир и стабилност.
Истакао је да Србија полазећи од сопствених националних интереса и позиције војне
неутралности развија сарадњу са НАТО-ом кроз Програм Партнерство за мир, што је и од
интереса за регионалну стабилност, да ова сарадња не угрожава сарадњу Србије са
другим партнерима у свету, односно да сарадња са тим партнерима, такође, није на штету
односа Србије са НАТО-ом. Посебно је указао на наше ставове у вези са Косовом и
Метохијом, а пре свега на подршку мандату и улози Мисије КФОР-а у Покрајини,
посвећености дијалогу Београда и Приштине, као и императиву да се договорено у овом
дијалогу реализује, што Србија са своје стране чини. Нагласио је да једнострани акти и
неиспуњавање договореног наносе велики штету овом процесу и успостављању
потребног нивоа поверења.
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Амбасадор Филиповић је указао да Србија посвећује пуну пажњу раду А5 и активо
учествује у њеним форматима у статусу посматрача, са жељом да пружи максимални
допринос регионалној безбедности и кроз ову регионалну иницијативу.
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