Учешће представника Министарства спољних послова на Конференцији о цивилним мисијама
среда, 08. новембар 2017.

У Палати Србија 7. и 8. новембра одржана је Конференција о успостављању система за
учешће цивилних експерата у мултинационалним операцијама ОЕБС-a, ЕУ и УН-a, коју су
организовали Министарство одбране и Мисија ОЕБС-a у Србији.
Конференцију је отворио министар одбране Александар Вулин, а на отварању су
излагали шеф делегације ЕУ у Републици Србији Сем Фабрици, шеф Мисије ОЕБС у
Републици Србији амбасадор Андреа Орицио и помоћница министра за Европске
интеграције Ксенија Миленковић.
На првој сесији посвећеној развијању система за учешће цивилних стручњака у
мултинационалним мисијама ЕУ, ОEБС-a и УН-a, поред представника Министарства
одбране и Министарства за европске интеграције, иступао је в.д. помоћника министра
спољних послова за безбедносну политику амбасадор Бранимир Филиповић.
Амбасадор Филиповић је указао на досадашње активности у циљу стварања
институционалног и правног оквира како би се омогућило упућивање цивилних стручњака
у мултинационалне мисије и операције, као што се већ годинама то чини са припадницима
Војске Србије и МУП-а. Нагласио је да је наше учешће у овим мисијама и операцијама
веома битан елеменат спољнополитичког постављања у испуњавања међународних
обавеза као члана УН-а и ОЕБС-а и кандидата за ЕУ и давање доприноса миру и
стабилности. Указао је и на ангажовање Министарства спољних послова у овој области,
као носиоца активности у преговарачком процесу Републике Србије у ЕУ у оквиру
Поглавља 31 – спољна, безбедносна и одбрамбена политика, као и на високи степен
интерресорне сарадње са Министарством одбране, Министарством за европске
интеграције, као и другим министарствима и институцијама, јер се ради о заједничком
подухвату од суштинског спољнополитичког значаја.
У панел дискусијама које су се односиле на преглед праксе у другим земљама за
упућивање цивилних експерата, као и на питања развоја људских и институционалних
капацитета за учешће цивилна у мултинационалним операцијама учествовали су и
представници Сектор за безбедносну политику и Сектора за Европску унију
Министарства спољних послова.
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