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Сарајево/Sarajevo, 24. 11. 2010.

ИЗВЈЕШТАЈ СА САСТАНКА МОНИТОРИНГ КОМИТЕТА ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, ПАРИЗ, 16. 11. 2010.
Састанак Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савјета Европе одржан је
16. новембра 2010. године у Паризу. На састанку су учествовале гђа Алма Чоло и гђа
Љиљана Милићевић, замјеници чланова Делегације Парламентарне скупштине БиХ у
Парламентарној скупштини Савјета Европе, те Едина Хрњић, секретар Делегације, и
Амила Жујо, преводилац. Дневним редом састанка била је предвиђена размјена
мишљења са члановима Делегације ПСБиХ у ПССЕ поводом одржаних општих избора
у БиХ.
Расправа на Мониторинг комитету вођена је на основу извјештаја Ад хок комисије
Бироа Скупштине Савјета Европе о посматрању општих избора у Босни и
Херцеговини. Извјештај је припремио г. Тини Кокс (Холандија), предсједавајући Ад
хок комисије. Увод у расправу на Мониторинг комитету имала је гђа Карин Волдсет
(Норвешка), извјеститељка за Босну и Херцеговину. Други општи избори које су
самостално организовале бх. власти, према оцјени Карин Волдсет, одржани су
коректно, у мирној атмосфери. Важним је оцијенила чињеницу да Централна изборна
комисија БиХ ужива повјерење представника и лидера политичких партија, без обзира
на њихове политичке позиције или етничко поријекло. Ипак, гђа Волдсет је подвукла
да су избори поново одржани уз ограничење пасивног и активног бирачког права по
основу националности и мјеста пребивалишта, што представља кршење Протокола бр.
12 уз Европску конвенцију о људским правима.
Оцјена извјештаја о посматрању избора је да Парламентарна скупштина Савјета
Европе треба да обавеже Босну и Херцеговину да осигура да наредни избори буду
спроведени у складу са демократским стандардима Савјета Европе. Изнесен је предлог
да се одмах након конституисања власти у БиХ на државним нивоу наставе разговори
о измјенама Устава БиХ и покрене институционализовани процес у који би требало
укључити представнике Венецијанске комисије и Савјета Европе. У том смислу,
извјеститељка је предложила да Савјет Европе у фебруару организује округли сто у
Босни и Херцеговини на којем би била размијењена мишљења у вези с наставком
процеса и начина измјене Устава БиХ и изборног законодавства у свјетлу спровођења
пресуде Европског суда за људска права у предмету Сејдић и Финци против БиХ.
Чланови Мониторинг комитета постављали су питања члановима Делегације у погледу
припадности политичким опцијама, будућим визијама уређења државе, процесу

конституисања власти у БиХ, те тражили објашњења за различит приступ појединих
политичких представника у начину уграђивања пресуде у Устав БиХ и изборно
законодавство. Неки чланови Мониторинг комитета истакли су да политичари у БиХ
морају бити свјесни да међународна заједница не може радити њихов посао, те да сами
морају доћи до рјешења, као и да је већ било превише округлих столова на којима се
расправљало о измјени Устава, али без успјеха. С друге стране, неки од њих
су сматрали да се Босни и Херцеговини мора помоћи, јер она сама није креирала свој
устав, а посебно јер је Устав саставни дио Међународног мировног споразума. Ипак, на
крају је предложено да СЕ након конституисања власти на државном нивоу у
БиХ организује округли сто којим ће бити покренут институционализован процес
уставних реформи у БиХ.
Детаљнији налази посматрачке мисије Парламентарне скупштине Савјета Европе
изнесени су у Извјештају о посматрању општих избора у Босни и Херцеговини који се
налази у прилогу.
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