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КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБиХ

Извјештај са 41. годишњег засједања Парламентарне скупштине Франкофоније
Берн, Швајцарска, 6-10. јули 2015.
У Берну је од 6. до 10. јула 2015. године одржано 41. годишње засједање
Парламентарне скупштине Франкофоније (у даљем тексту: ПСФ) у чијем раду је
учествовала и Делегација Парламентарне скупштине БиХ.
ПСФ је основан 1967. године у Луксембургу с циљем заштите и промовисања
француског језика на парламентарном нивоу да би данас прерастао у савјетодавно
тијело које окупља парламентарце који говоре француски језик и које доноси врло
важне политичке, економске, социјалне, културне и одлуке које се тичу језика. ПСФ
има 79 држава чланица које су подијељене у три групе: сталне чланице, придружене
чланице и земље посматрачи у чију групу припада и Босна и Херцеговина. Скупштина
има четири комитета: Политички комитет, Комитет за политичка питања, Комитет за
образовање, комуникације и питања из културе те Комитет за сарадњу и развој. На
овогодишњем засједању у Берну присуствовало је око 300 делегата из отприлике 50
делегација.
Овогодисњем засједању ПСФ-у су присуствовали чланови Делегације ПСБиХ у ПСФ-у
госпођа Милица Марковић и господин Дамир Арнаут.
Током овогодишњег редовног засједања, а прије пленарног дијела, одржани су
састанци Бироа, Мреже жена парламентарки и комитета.
На састанку Мреже жена парламентарки, одржаном 7. јула 2015. године, усвојене су
одлуке са састанка Мреже, одржаног 6. фебруара 2015. године, затим је усвојен
извјештај о активностима Мреже за период фебруар - јули 2015. године. Након тога
представљени су приједлози извјештаја и доприноси извјештајима који се израђују и то
о темама: Жене и породица, Образовање дјевојчица, Искључивање дјевојчица из
школа, Описмењавање одраслих жена и Жене и информационо-комуникационе
технологије. Затим се расправљало о мониторингу примјене Конвенције о елиминацији
свих облика дискриминације над женама, затим надгледању напретка везаног за
учешће жена у франкофоним парламентима, те о ратификацији Конвенције о

спречавању и борби против насиља над женама и породичног насиља (Истанбулска
конвенција). Чланови Мреже затим су саслушали презентацију нове политике везане за
спречавање и управљање ситуацијама везаним за узнемиравање на послу у Квебеку те
активности које је водила Мрежа жена ПСФ у оквиру двадесете годишњице Пекиншке
декларације. Затим је представљена изјава о намјери за сарадњом између Мреже жена
парламентарки ПСФ и Франкофонске мреже за равноправност жена и мушкараца.
Чланови мреже су затим расправљали о важности узимања у обзир питања полова
приликом расправа о климатским промјенама. На крају састанка су представљене
информације о саслушању Микаел Жан, генералне секретарке Франкофоније, те о
именовању нових чланова Комитета директора Мреже.
Комитет за политичка питања, у чијем раду је учествовала госпођа Марковић,
расправљао је о политичкој ситуацији у франкофонским регијама, стратегији
дигиталне Франкофоније те о улози парламената у приступу правосуђу у
франкофонском подручју. Затим су разматрани приједлози нових тема за извјештаје,
ревизији Пословника ПСФ-а, усаглашено је питање које ће се поставити генералној
секретарки Франкофоније и конституисан је биро Комитета за период 2015-2017.
Комитет за образовање, комуникације и културна питања у чијем раду је учествовао и
господин Арнаут расправљао је о активностима Парламентарне мреже за борбу против
сиде, туберкулозе и маларије. Затим су се члановима Комитета обратили представници
Франкофонског парламента младих који су говорили о томе да ли образовање и
студирање на француском језику још увијек представља предност. На Комитету се
затим расправљало о приједлогу извјештаја о дигиталној франкофонији, односно
развоју високог образовања путем интернета те обезбјеђивању услова како би сви
имали приступ таквом образовању. На састанку Комитета још се расправљало и о
примјени Конвенције о заштити и промоцији различитости културног изражавања,
затим о приступу парламентарним информацијама како би се изабрани званичници
приближили грађанима те о миленијумским циљевима везаним за образовање. Такође,
саслушан је и директор телевизијског канала TV5MONDE, а у вези са нападима на
новинаре тог канала.
Пленарно засједање су својим говорима отворили: Стефан Росини, предсједник
Националног вијећа Парламента Швајцарске, Пол Е. Мекинтyр, предсједник
Парламентарне скупштине Франкофоније, Клод Еш, предсједник Вијећа држава
Парламента Швајцарске, Микаел Жан, генерална секретарка Франкофоније, те Дидије
Буркхалтер, шеф швајцарског Федералног одјела за спољне послове. Сви су нагласили
важност и значај који данас у свијету ужива Франкофонија и то у свим областима
живота, а посебно на повезивању народа и његовању језичких различитости. Такође је
истакнута велика важност коју у остваривању циљева Франкофоније имају
парламентарци, и на глобалном нивоу и у својим националним парламентима.
Генерална секретарка Међународне организације Франкофоније, гђа Микаел Жан,
обратила се члановима ПСФ-а, након чега је одговарала на питања чланова
Скупштине. Након госпође Жан, на пленарном засједању излагања су имали г. Паскал

Терас, парламентарни генерални секретар ПСФ-а те шеф финансија ПСФ-а, го. Мишел
Валтер, након чега је усвојен финансијски извјештај за 2014. годину и ребаланс буџета
за 2015. годину.
Чланови ПСФ-а затим су ратификовали партнерске споразуме, разматрали примјену
резолуција усвојених током пленарног засједања у Отави прошле године, након чега су
представљени извјештаји са комитета те се расправљало и гласало о приједлозима
резолуција и препорука.
Затим је отворена расправа о главној теми овогодишњег засједања а то је подстицање и
омогућавање да сви имају приступ квалитетном образовању, што представља
приоритетан изазов за Франкофонију.
Затим су представљени извјештаји Мреже жена парламентарки ПСФ-а те извјештаји о
активностима отправника регионалних мисија.
Такође су разматрани и мултилатерални планови за парламентарни развој за
Мадагаскар и Мали.
У оквиру овогодишњег засједања одржана је и заједничка сједница Парламентарне
скупштине Франкофоније и Франкофонског парламента младих на којем су
представљене резолуције које је усвојио Франкофонски парламент младих на 7.
засједању које је такође одржано у Берну истовремено са пленарним засједањем ПСФа. Међу учесницима Франкофонског парламента младих проглашени су и побједници у
говорништву.
Засједање је затворено изборима на неке од функција у Парламентарној скупштини
Франкофоније. За новог предсједника ПСФ-а изабран је Аубин МИНАКУ
НДЈАЛАНДЈОКО, који је иначе предсједник Националне скупштине Демократске
Републике Конго.
Саопштено је да ће наредно редовно годишње засједање Парламентарне скупштине
Франкофоније бити одржано у Антананариву (Мадагаскар) од 8. до 12. јула 2016.
године, након чега је затворено 41. редовно засједање у Берну.
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