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КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА ПСБиХ
ЧЛАНОВИМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ у ПСОЕБС-у

ИЗВЈЕШТАЈ СА ЗИМСКОГ ЗАСЈЕДАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
ОЕБС-а Беч, 22. и 23. фебруар 2018. године

У Бечу је 22. и 23. фебруара 2018. године одржано 17. редовно зимско засједање
Парламентарне скупштине Организације за европску безбједност и сарадњу
(ПСОЕБС), у чијем раду су учествовали: Александра Пандуревић, предсједавајућа
Делегације, Бариша Чолак, први замјеник предсједавајуће Делегације, Халид Гењац,
други замјеник предсједавајуће Делегације, и Џенана Лепер, секретар Делегације.
Парламентарна скупштина ОЕБС-а окупила се на 17. зимском засједању 22. и 23.
фебруара, у Конгресном центру Хофбург у Бечу. На зимском засједању учествовало је
око 240 чланова парламената из 53 земље. Током засједања одржани су састанци
Сталног комитета Скупштине и генералних комитета те двије заједничке сједнице
генералних комитета.
На првој заједничкој сједници посланицима су се обратили предсједник ПСОЕБС-а
Џорџ Церетели, италијански подсекретар за спољне послове и међународну сарадњу
Винченцо Амендола и генерални секретар ОЕБС-а Томас Гремингер.
Предсједник Церетели изнио је своје примједбе на потенцијал за оживљавање дијалога
који је довео до оснивања ОЕБС-а 1975. године. У свом говору, подсекретар Амендола
рекао је да главни изазов за ОЕБС остаје проналажење рјешења кризе у Украјини и око
ње, те да Италија такође потврђује своју преданост рјешењу свих дуготрајних сукоба у
Трансдњестарском, Грузији и Нагорно-Карабаху.
Генерални секретар ОЕБС-а Гремингер изјавио је да је ОЕБС више него икада
потребан како би помогао земљама да поново изграде повјерење и подстичу сарадњу,
те да подијеле своје ставове о томе да ОЕБС буде "прикладан за ту сврху".

На завршној заједничкој сједници презентовани су извјештаји специјалног
представника ОЕБС-а за питања полова ОЕБС-а, др Хеди Фрy (Канада), предсједника
Ад хок комисије за миграције, Филипа Ломбардија (Швајцарска), и предсједавајућег
Ад хок комисије за сузбијање тероризма, Макиса Воридиса (Грчка).
Такође, на заједничкој сједници присутнима се обратио и предсједник Поткомитета за
пословник, Питер Боунис (Уједињено Краљевство), који је разговарао о идејама за
прецизирање активности Скупштине, и Абид Квајум Раја, потпредсједник норвешког
парламента, који је подијелио искуство Норвешке у борби против насилног
екстремизма.
Комитет за демократију, људска права и хуманитарна питања расправљао је о теми
"Подстицање демократије у доби лажних вијести", док је Комитет за економска
питања, науку, технологију и животну средину одржао расправу о теми" Климатска
криза: развој дугорочне стратегије за рјешавање климатских промјена и њених
глобалних посљедица".
Комитет за политичка питања и безбједност расправљао је о теми "Контрола
наоружања, разоружање и неширење: изазови и могућности за област ОЕБС-а", а
уводничар је био др Ласина Зербо, извршни секретар Организације за свеобухватно
организовање нуклеарног тестирања.
Извјестиоци су представили генералним комитетима своје приједлоге у вези с
извјештајима и нацртима резолуција који ће бити припремљени за годишњу сједницу у
Берлину.
Извјештај одобрила:
Александра Пандуревић
предсједавајућа Делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-у

Извјештај припремила:
секретар Делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-у
Џенана Лепер

Доставити:
 наслову
 Колегијуму Секретаријата ПСБиХ
 Комисији за спољне послове Представничког дома ПСБиХ
 Комисији за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације
Дома народа ПСБиХ
 Сектору за међународне односе и протокол
 Сектору за односе с јавношћу

