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KOLEGIJU ZASTUPNIČKOG DOMA PSBIH
KOLEGIJU DOMA NARODA PSBIH
ČLANOVIMA IZASLANSTVA PSBIH U PSOESS-A

IZVJEŠĆE SA ZIMSKOG ZASJEDANJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A
Beč, 22. i 23. veljače 2018. godine

U Beču je 22. i 23. 2. 2018. održano 17. redovno zimsko zasjedanje Parlamentarne skupštine
Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (PSOESS), u čijem radu su sudjelovali:
Aleksandra Pandurević, predsjedateljica Izaslanstva, Bariša Čolak, prvi zamjenik
predsjedateljice Izaslanstva, Halid Genjac, drugi zamjenik predsjedateljice Izaslanstva, i
Dženana Leper, tajnica Izaslanstva.
Na 17. zimskom zasjedanju, koje je održano u Kongresnom centru Hofburg u Beču,
sudjelovalo je oko 240 parlamentarnih zastupnika iz 53 zemlje. Održani su sastanci Stalnog
odbora Skupštine i glavnih odbora, te dvije zajedničke sjednice glavnih odbora.
Na prvoj zajedničkoj sjednici zastupnici su čuli govore predsjednika PSOESS-a Georgea
Tseretela, zamjenika tajnika za vanjske poslove i međunarodnu suradnju Italije Vincenza
Amendole i glavnog tajnika OESS-a Thomasa Gremingera.
Predsjednik Tsereteli usredotočio je svoje prve primjedbe na potencijal za oživljavanje
duhovnog odmora i dijaloga koji je doveo do osnivanja OESS-a 1975. godine. U svom
govoru zamjenik tajnika Amendola rekao je da je glavni izazov OESS-a pronalaženje rješenja
krize u Ukrajini i oko nje, te da Italija, također, potvrđuje svoju predanost rješavanju svih
dugotrajnih sukoba u Transdnjestarskom, Gruziji i Nagorno-Karabahu.
Glavni tajnik OESS-a Greminger izjavio je kako je OESS više nego ikada potreban kako bi
pomogao zemljama da ponovno grade povjerenje i potiču suradnju, te da iznesu svoje stavove
o tome da OESS bude "prikladan za tu svrhu".
Na završnoj zajedničkoj sjednici članovima su prezentirana izvješća posebnog izaslanika
OESS-a o pitanjima spolova OESS-a dr. Hedy Fry (Kanada), predsjednika Ad hoc odbora za

migracije Filippa Lombardija (Švicarska) i predsjedatelja Ad hoc odbora za suzbijanje
terorizma Makisa Voridisa (Grčka).
Također, predsjednik Pododbora za poslovnik Peter Bowness (Ujedinjeno Kraljevstvo),
govorio je o idejama za preciziranje aktivnosti Skupštine, a Abid Qayyum Raja,
potpredsjednik norveškog parlamenta, podijelio je iskustvo Norveške u borbi protiv nasilnog
ekstremizma.
Odbor za demokraciju, ljudska prava i humanitarna pitanja raspravljao je o temi:
„Podupiranje demokracije u dobi od" lažnih vijesti ", dok je Odbor za ekonomska pitanja,
nauku, tehnologiju i okoliš održao raspravu o temi: „Klimatska kriza: razvoj dugoročne
strategije za rješavanje klimatskih promjena i njenih globalnih posljedica“.
Odbor za politička pitanja i sigurnost raspravljao je o temi: „Kontrola naoružanja,
razoružanja i neširenja: izazovi i mogućnosti za područje OESS-a“, čiji je uvodničar dr.
Lassina Zerbo, izvršni tajnik Organizacije za sveobuhvatno organiziranje nuklearnog
testiranja.
Izvjestitelji su predstavili glavnim odborima svoje prijedloge u vezi s izvješćima i nacrtima
rezolucija koji će biti pripremljeni za godišnju sjednicu u Berlinu.
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