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КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБиХ

Извјештај са засједања Комитета за парламентарна питања Парламентарне
скупштине Франкофоније
Брисел (Белгија)
21 - 23. март 2018.
У згради Парламента Федерације Валонија-Брисел у Бриселу је од 21. до 23. марта 2018.
одржано засједање Комитета за парламентарна питања Парламентарне скупштине
Франкофоније (у даљем тексту: ПСФ) у чијем раду је учествовала и Менсура Бегановић,
чланица Делегације Парламентарне скупштине БиХ у ПСФ.
Комитет је усвојио записник са сједнице одржане у Луксембургу у јулу прошле године.
Затим су, уз присуство експерата, разматрани приједлози извјештаја који ће бити
разматрани током пленарног засједања скупштине које ће у јулу бити одржано у Квебеку
(Канада). Разматран је извјештај о заштита личних података у франкофонском подручју,
који је представио господин Жан-Филип Валтер, федерални директор за личне податке из
Швајцарске, предсједник Франкофонског удружења тијела за заштиту личних података
(АФАПДП). Посебно је наглашено да се морају ојачати тијела државе за заштиту личних
података. Констатовано је да постоји директива ЕУ о заштити личних података и да ће
нова директива ЕУ за ову област ступити на снагу 25. маја 2018. У Африци постоји
организована мрежа земаља која се бави истом проблематиком. Закључено је да ће на
годишњем пленарном засједању у Квебеку бити донесена резолуција о безбједности и
заштити личних података. Током расправе, посебно се причало о недавном случају у
којем је facebook прекршио регулативе везане за заштиту личних података, након чега је
компанија управо у Белгији кажњена огромном новчаном казном.
Потом су парламентарци имали прилику да чују извјештај о етичком кодексу у
парламентима тијелима, која су често независна и раде у оквиру парламента. Ова тијела
имају за циљ помоћ и заштиту парламентараца у случајевима када су изложени
непримјереним нападима, нарочито од медија. Извјештај је представио Жан Русел,
парламентарац из Квебека, а излагали су још и Ариан Мињоле, комесарка за етику из
Квебека, и Ањес Робло-Троазје, стручњак за пословну етику у Националној скупштини
Француске. Они су, између осталог, говорили и о етичком кодексу у смислу обавеза
парламентараца приликом пријављивања имовине и утврђивања сукоба интереса.

Француска сенаторка Клодин Лепаж представила је извјештај о парламентарном
представљању експатрида у франкофонском простору, а чланица Парламента Федерације
Валонија-Брисел, госпођа Надја Ел-Јусуфи представила је извјештај о улози парламента и
парламентараца у успостављању равнотеже законодавне и извршне власти.
Посебну пажњу чланова Комитета изазвало је обраћање Стефана Лопеза, сталног
представника Међународне организације Франкофоније (ОИФ) при Европској унији који
је говорио о утицају француског језика и франкофонске заједнице, како у Европском
парламенту и у Европи, тако и у цијелом свијету управо кроз дјеловање Европског
парламента. Генерални закључак је да франкофонска заједница све више губи утицај у
појединим регионима као нпр. на Западном Балкану, с обзиром на растућу укљученост на
свјетској политичкој сцени Кине, Русије, Турске и арапског свијета. Чланице
Франкофоније морају остати чврсто повезане и заједнички радити на заштити и
појединачних и заједничких франкофонских вриједности. Разговарано је и о програмима
парламентарне сарадње, франкофонским изборним мисијама, програму рада за наредни
период, парламентарним семинарима и обукама.
Значајан простор је посвећен мултилатералним програмима франкофонског
парламентарног развоја, односу између Франкофонског парламента младих и
националних парламената младих, те програму „млади франкофонски парламентарци“.
Парламентарци су дискутовали и о праћењу стратешког оквира ПСФ-а, односно о студији
о потребама франкофонских парламената у области компаративног права. Чланови
Комитета изнијели су своје приједлоге о којима би се могло разговарати на 17. самиту
Франкофоније, када ће главна тема бити „Живјети заједно у солидарности, диоби
хуманистичких вриједности и поштовању различитости: извор мира и напретка за
франкофонски простор“.
С обзиром да је 20. март Међународни дан Франкофоније, посебна пажња је посвећена
културним догађајима којима је обиљежен тај дан у Бриселу под генералним мотом
слављења француског језика и заједничког живљења.
Извје штај припремио:
Аднан Бешић
Сектор за међународне односе и протокол ПСБиХ
Доставити:







наслову
члановима Делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштини Франкофоније
Комисији за спољне послове Представничког дома ПСБиХ
Комисији за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације
Дома народа ПСБиХ
Сектору за односе с јавношћу
Сектору за међународне односе и протокол
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