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Предмет: ИЗВЈЕШТАЈ СА ДРУГОГ ДИЈЕЛА РЕДОВНОГ ЗАСЈЕДАЊА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, Стразбур, 14-18. април
2008. године
Други дио редовног засједања Парламентарне скупштине Савјета Европе
одржан је у Стразбуру у периоду од 14. до 18. априла 2008. године. На засједању је
учествовала стална делегација Парламентарне скупштине БиХ у којој су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

г. Бакир Изетбеговић, предсједавајући Делегације,
гђа Милица Марковић, члан Делегације,
гђа Азра Хаџиахметовић, члан Делегације,
г. Славко Матић, члан Делегације,
г. Саво Ерић, замјеник члана Делегације,
гђица Едина Хрњић, секретар Делегације,
г. Аднан Бешић, преводилац.

Главне теме априлског засједања ПССЕ: Европске муслиманске заједнице
суочене са екстремизмом, Злоупотреба система кривичне правде у Бјелорусији,
Приступ безбједном и легалном абортусу у Европи, Посљедице проглашења
независности Косова, Самоубиства дјеце и тинејџера у Европи – озбиљан
проблем јавног здравља, Функционисање демократских институција у Јерменији,
Приступање ЕУ Европској конвенцији о људским правима, Имиграција из
супсахарске Африке, Одрживи развој и туризам.
Засједање је отворио Lluis Maria de Puig, предсједник Парламентарне
скупштине Савјета Европе. Истакао је да су од јануарског засједања ПССЕ
европско јединство искушала два догађаја: независност Косова коју је прогласила
Скупштина Косова, те разлике које су се појавиле међу земљама чланицама
Савјета Европе на самиту НАТО-а у Букурешту. Према његовом мишљењу, у овом
тренутку немогуће је дати цјеловите одговоре на многа питања која су настала у
вези са ова два догађаја, а посебно на питање да ли се заправо налазимо у
процесу стварања нових подјела у Европи.
Првог дана засједања Скупштини се обратио и Иван Гашпаровић, предсједник
Словачке, који је, говорећи о улози Савјета Европе, изјавио да се глас Савјета
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Европе све мање чује и да је његова будућност искључиво у јачању и спровођењу
основних вриједности на којима почива.
Други дан засједања обиљежен је дебатом о европским муслиманским
заједницама суоченим са екстремизмом. На основу извјештаја João Bosco Mota
Amarala, парламентарци су затражили од европских влада да се позабаве
узроцима екстремизма, дискриминације, социјалног искључења, те да промовишу
интеграцију и политичку и грађанску партиципацију имиграната. Парламентарна
скупштина Савјета Европе позвала је земље чланице да се заједно са
муслиманским заједницама боре против политичког екстремизма који се позива на
ислам. У једногласно усвојеној резолуцији, Скупштина позива владе земаља
чланица да се боре против исламофобије, да предузимају акције против говора
мржње и обезбиједе поштовање људских права приликом спровођења
антитерористичких мјера.
У наставку засједања Скупштини се обратила Ангела Меркел, канцеларка СР
Њемачке. У свом говору, гђа Меркел посебно је нагласила потребу реформе
Европског суда за људска права, те позвала Европску унију да усвоји Европску
конвенцију о људским правима СЕ, како би “обични људи у ЕУ” били у могућности
да уложе жалбу чак и против Брисела пред Европским судом за људска права.
Ангела Меркел истакла је и улогу Савјета Европе као незамјењивог чувара
заједничких вриједности, посебно када су у питању борба против тероризма и
заштита мањинских права. У борби против тероризма, како је истакла,
безбједносни захтјеви морају бити у равнотежи са заштитом индивидуалних права,
а када је ријеч о правима мањина, позвала је на јачање дијалога како би се
успоставила равнотежа између аутономије мањина и националне кохезије.
Трећи дан засједања протекао је у свјетлу дебате о праву жена на безбједан
и легалан абортус. Велики број парламентараца сложио се са тврдњом да абортус
треба избјегавати што је могуће више, те да га ни у ком случају не треба
посматрати као метод планирања породице, али пракса је показала да потпуна
забрана абортуса није резултирала смањењем броја абортуса, већ је довела до
великог броја трауматичних и илегалних абортуса. Gisela Wurm, извјестилац о овој
теми, истакла је да је у већини ервопских земаља законом дозвољен абортус како
би се спасио живот мајке, као и абортус из других разлога, осим у Андори, Ирској,
Малти, Монаку и Пољској. Парламентарна скупштина Савјета Европе усвојила је
након расправе резолуцију којом позива земље чланице у којима је абортус
забрањен да га учине легалним унутар разумних граница у погледу мјесеци
трудноће, те да гарантују женама право на безбједан и легалан абортус.
Парламентарци су усвојеном резолуцијом такође позвали на пружање одређене
едукације у школама како би се избјегле нежељене трудноће и абортуси.
Наставак засједања обиљежен је обраћањима Yulie Timoshenko, премијерке
Украјине, те Amina Maaloufa. Осим тога, комесар Савјета Европе за људска права
Thomas Hammarberg презентовао је Парламентарној скупштини Савјета Европе
свој годишњи извјештај. Комесар Хамарберг издвојио је низ забрињавајућих
проблема у вези са људским правима у земљама чланицама Савјета Европе међу
којима су:
- непоштовање права миграната у Европи, посебно илегалних миграната од
којих су неки и жртве трговине људима,
- проблем ксенофобије – многе групе људи су дискриминисане и не подстичу
се на интеграцију у друштво,
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-

дискриминација Рома на тржишту рада и у погледу стамбених права, те
проблем у вези са школовањем ромске дјеце,
дискриминација појединаца на основу њихове сексуалне оријентације,
недовољна заштита права лица са инвалидитетом, те застрашујући услови у
психијатријским болницама у неким земљама чланицама Савјета Европе,
потреба за већом заштитом права дјеце и гарантовање равноправности
полова,
неопходност реформи у неким земљама Европе како би се обезбиједила
независност правосуђа и правосудни систем заштитио од корупције,
претрпаност затвора и неприхватљиви услови у којима притвореници бораве,
крхкост слободе изражавања и пречесто посезање за криминалним дјелима
упереним против новинара.

Комесар Хамарберг нагласио је да парламентарци имају кључну улогу у
ратификовању правних инструмената који доприносе већем поштовању људских
права, те да, с обзиром да имају политичку власт и пресудну улогу у доношењу
закона и надзору над извршном власти, парламентарци представљају главног
партнера комесару за људска права.
Делегација Парламентарне скупштине БиХ при Парламентарној скупштини
Савјета Европе присуствовала је састанку Мониторинг комитета ПССЕ који је
одржан у сриједу, 15. априла. Иако Делегација ПСБиХ нема свог представника у
Мониторинг комитету, дневним редом Комитета предвиђена је размјена мишљења
са члановима Делегације с обзиром да су коизвјестицои Мониторинг комитета
припремили нацрт извјештаја о напретку БиХ и испуњавању постпријемних обавеза
БиХ. Чланови Делегације презентовали су укратко коментаре на нацрт извјештаја,
те се обавезали на достављање коментара у писаној форми како би примједбе и
сугестије биле унесене у нацрт извјештаја, а о чему ће се разговарати и приликом
посјете коизвјестилаца г. Чавасоглуа и г. Сасија Босни и Херцеговини средином
маја. Планирано је да коначни извјештај Мониторинг комитета ПССЕ о БиХ буде
уврштен на дневни ред јунског засједања ПССЕ, гдје ће након одржане расправе
Парламентарна скупштина Савјета Европе усвојити резолуцију о напретку у Босни
и Херцеговини.
Припремила: Едина Хрњић
секретар Делегације

Одобрио: Бакир Изетбеговић
предсједавајући Делегације
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Копија: Секретарима Комисије за вањске послове Представничког дома ПС
БиХ и Комисије за вањску и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа ПС БиХ

