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Сарајево, 09. 02. 2018.
КОЛЕГИЈУМИМА ОБА ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
КОМИСИЈИ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
КОМИСИЈИ ЗА СПОЉНУ И ТРГОВИНСКУ ПОЛИТИКУ, ЦАРИНЕ,
САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ ДОМА НАРОДА
ЧЛАНОВИМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ У ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ
УНИЈЕ ЗА МЕДИТЕРАН
КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА

ИЗВЈЕШТАЈ СА САСТАНКА КОМИТЕТА ЗА ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ,
БЕЗБЈЕДНОСТ И ЉУДСКА ПРАВА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ УНИЈЕ
ЗА МЕДИТЕРАН (ПСУзМ)
Стразбур, 07. 02. 2018.
На позив Рената Соруа, предсједавајућег Комитета за политичке послове,
безбједност и људска права Парламентарне скупштине Уније за Медитеран,
одржан је састанак Комитета у Стразбуру, 07. 02. 2018. У име Парламентарне
скупштине БиХ учествовали су чланови Делегације ПСБиХ у ПСУзМ-у Хазим
Ранчић, предсједавајући, и Диана Зеленика, замјеница предсједавајућег.
Ренато Сору је истакао да је глави циљ састанка отворена дискусија о безбједности на
Медитерану те да је потребно укључивање парламентарних представника у разне
пројекте које Европска унија реализује у региону. Сору је истакао да састанак
представља припремни састанак за 14. пленарно засједање Парламентарне скупштине
Уније за Медитеран. Подсјетио је да је тема коју је изабрао Парламент Египта, који
предсједава 2018. године Парламентарном скупштином Уније за Медитеран: „Борба
против тероризма и вјерског радикализма“, врло комплексна и значајна, те да се
односи на све земље у региону. Осим тога, у вези с доприносом 14. пленарном
засједању, Сору је упознао присутне да ће бити узета у обзир расправа са састанка,
након чега ће бити израђен Нацрт резолуције о којој ће се расправљати на састанку
Комитета за политичке послове, безбједност и људска права ПСУзМ-а у априлу, у
оквиру пленарног засједања. Нацрт резолуције биће достављен у наредном периоду,
како би учесници могли уложити амандмане.
Зухаир Сандука, замјеник предсједавајућег Комитета, нагласио је тешку ситуацију
народа у Палестини, који је понижаван, убијан, прогањан из своје земље, те поводом
тога упитао какве активности Скупштина намјерава да предузме како би се зауставили
конфликти и задовољила правда напаћеног народа у Палестини.

Члан Парламента Републике Турске подсјетио је на конфликте и нестабилност земаља
као што су Сирија, Палестина, Либија, Ирак, Либан... због чега се Турска суочава са
проблемом милиона избјеглица. Због тога су и цијели регион и околне границе
постали нестабилни, што није само проблем Турске, с обзиром на то да су границе
Турске близу граница Европске уније. „Потребна нам је Европска унија која би имала
много активнију улогу и учинила све што је могуће како би се успоставили мир и
стабилност.“
Мигуел Гарсија-Хераиз Роберт, замјеник генералног секретара Уније за Медитеран,
упознао је присутне о иницијативама које је Унија за Медитеран предузела у
протеклом периоду. Главни циљ је рад на утврђивању узрока настанка тероризма.
Навео је неке од главних пројеката Уније за Медитеран: образовање, питања младих,
запошљавање, оснаживање жена, заштита вода и животне средине. Истакао је примјер
пројекта за образовање који су организовала 43 амбасадора, који представљају земље
чланице Уније за Медитеран. То представља колективно залагање како би се у
школским књигама увело спречавање језика мржње. „Такође, поводом проблема
оснаживања жена организовали смо конференцију у Каиру прошле године, те ћемо
организовати и ове године у октобру. Ипак, програм младих представља приоритет
Уније за Медитеран.“
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