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Pierwszy dzień Szczytu NATO w Warszawie

W Warszawie rozpoczyna się dziś dwudniowy szczyt NATO. Weźmie w nim udział 61
delegacji, w tym 18 prezydentów i 21 premierów, wśród nich prezydent USA Barack Obama.
Gospodarzem szczytu jest prezydent Andrzej Duda; przewodniczy mu sekretarz generalny
NATO Jens Stoltenberg.

Na jednym z najważniejszych i największych szczytów NATO od lat mają zapaść
decyzje wzmacniające bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance Sojuszu.
Program szczytu obejmuje pięć sesji, które potrwają do wczesnego popołudnia w
sobotę.

ZOBACZ PEŁNĄ RELACJĘ Z PIERWSZEGO DNIA SZCZYTU NATO W
WARSZAWIE

W obradach wezmą udział reprezentanci 28 krajów członkowskich Sojuszu, 25
krajów partnerskich oraz 8 delegacji organizacji międzynarodowych. W sumie
Warszawę odwiedzi 18 prezydentów, 21 szefów rządów, 41 ministrów spraw
zagranicznych, 39 ministrów obrony. Polska reprezentacja podczas szczytu
NATO ma liczyć 42 osoby.

Przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu, w piątek rano odbyła się konferencja
ekspertów Warsaw Summit Expret`s Forum „NATO in defence of peace:
2016 and beyond”, którą otworzył Andrzej Duda i Jens
Stoltenberg. Organizatorami i partnerami forum ekspertów są: PISM, GLOBSEC,
Atlantic Council, Centre for Strategic and International Studies i German
Marshall Fund.

O godz. 13.30, jeszcze przed oficjalną inauguracją, prezydent Duda spotka się z Barackiem Obamą.

Szczyt rozpocznie się o godz. 14.30 od oficjalnego powitania gości przez Stoltenberga i Dudę, po którym szefowie
państw i rządów NATO odbędą pierwszą turę rozmów; w znacznej części będą one poświęcone bezpieczeństwu
Europy Środkowo-Wschodniej. Po sesji przewidziano konferencję prasową Stoltenberga. Na niej sekretarz
generalny NATO ma ogłosić podjęte przez szczyt decyzje dotyczące rozmieszczenia natowskich wojsk na
wschodnich obrzeżach sojuszu.

Wieczorem przywódcy spotkają się na kolacji roboczej w Pałacu Prezydenckim. Szefowie dyplomacji spotkają się
natomiast na roboczym obiedzie w Teatrze Wielkim; ministrowie obrony w Pałacu Prymasowskim, zaś premier
Beata Szydło zaprosi przedstawicieli państw partnerskich NATO na Zamek Królewski.
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