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Колегијумима оба дома Парламентарне скупштине БиХ
Члановима Делегације Парламентарне БиХ у Парламентарној скупштини Савјета
Европе
Колегијуму Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ

Предмет: Извјештај са првог дијела редовоног засједања Парламентарне
скупштине Савјета Европе, одржаног у Стразбуру, од 21. до 25. јануара 2008.
године
У раду првог дијела редовног засједања Парламентарне скупштине Савјета
Европе за 2008. годину, које је одржано у периоду од 21. до 25. јануара 2008. године,
учествовала је стална делегација Парламентарне скупштине БиХ у којој су:
1. Бакир Изетбеговић, предсједавајући
2. Милица Марковић, члан
3. Азра Хаџиахметовић, члан
4. Младен Иванић, члан
5. Алма Чоло, замјеник члана
6. Илија Филиповић, замјеник члана
7. Мирјана Малић, замјеник члана.
Почетак засједања обиљежен је избором новог предсједника Парламентарне
скупштине Савјета Европе (у даљем тексту ПССЕ). За новог предсједника на период од
годину дана изабран је Lluis Maria de Puig из Шпаније (Социјалистичка група). Осим
предсједника, изабран је и нови састав Бироа Скупштине за 2008. годину. Према
систему расподјеле мјеста у Бироу ПССЕ, Босни и Херцеговини у току 2008. године
припада потпредсједавање ПССЕ, те је за потпредсједника ПССЕ из ПСБиХ изабран
Младен Иванић.
Четврти дио редовног засједања обиљежен је присуством и обраћањима низа
угледних личности:
- предсједника Грузије, Mikheila Saakashvilija
- предсједника Албаније, Bamira Topia;
- премијера Словачке, Roberta Ficoa;
- премијера Мађарске, Ferenca Gyurscsanya;
- министра за европске послове Холандије, Fransa Timmermansa;
- предсједника Народне скупштине Алжира, Abdelaziza Ziaria;
- предсједника УЕФА-е, Michela Platinija.
Главне теме засједања: Будући статус Косова, Глобално загријавање и
еколошке катастрофе, Заштита животне средине у арктичком региону, Црне листе
Савјета безбједности УН-а и Европске уније, Спољни односи Парламентарне
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скупштине Савјета Европе (Јачање сарадње са земљама Магреба, Ситуација у
републикама Централне Азије, Савјет Европе и земље посматрачи), Процедуралне
смјернице о правима и одговорности опозиције у демократском парламенту, Нестанак
новорођенчади у Европи с циљем њиховог илегалног усвајања, Потреба за очувањем
европског спортског модела, Расправа о Нацрту додатног протокола уз Конвенцију о
људским правима и биомедицини у вези са генетским тестирањима за потребе
здравства, Прекогранична сарадња и Надзор јавних површина.
На јануарском засједању ПССЕ доминирала је расправа о будућем статусу
Косова. Став надлежног комитета – Политичког комитета ПССЕ је да је рјешење
статуса Косова са свим регионалним и ширим међународним импликацијама од
суштинског значаја за дугорочну стабилност Европе. Уколико Савјет безбједности УН-а
не буде могао пронаћи једногласно рјешење, не треба искључити могућност да Косово
једнострано прогласи независност. У том случају, став Политичког комитета је да ЕУ
треба настојати постићи једногласан став о таквом проглашењу.
Учешће у дебати о будућем статусу Косова узела је и Милица Марковић, члан
бх. делегације. Свјесна чињенице да Косово представља политички приоритет за
Европу, гђа Марковић је нагласила да Косово не би смјело бити узрок нестабилности
Балкана и Европе, као и да Србији не смије бити узет њен територијални интегритет.
Давање независности регији која је некад била покрајина представљало би преседан,
те се стога поставља питање да ли би било праведно дати независност једном народу
у Србији, а сутра исто то право ускратити другим народима у Европи, нпр. у Шпанији
или Босни и Херцеговини. На крају свог излагања, гђа Марковић позвала је на
поштовање међународних повеља, уздржавање од наметања рјешења те истакла
значај промовисања дијалога и компромиса у постизању узајамно прихватљивог
рјешења. Резолуција СЕ о будућем статусу Косова усвојена је са 96 гласова ''за'', 48
гласова ''против'' и 24 гласа ''уздржан''.
На јануарском засједању значајна је била и расправа о црним листама Савјета
безбједности УН-а и Европске уније која се посебно бавила питањем састављања
црних листа, могућностима да се осумњичени за које нису пронађени никакви докази
скину са црне листе, те непоштовањем основних људских права лица које се налазе на
црној листи. У том контексту, ПССЕ сматра недостојном праксу УН-а и ЕУ да на црне
листе стављају људе само на основу сумњи, без информисања тих лица, без
могућности да буду саслушани и без учешћа неког непристрасног тијела. Став
Комитета за правна питања и људска права је да такве процедуре поткопавају
легитимност циљаних санкција у борби против тероризма.
Трећег дана засједања, предсједавајући Делегације Бакир Изетбеговић сусрео
се са новоизабраним предсједником ПССЕ, Lluisom Mariom de Puigom, и генералним
секретаром ПССЕ, Mateom Sorinasom. Током разговора предсједник ПССЕ De Puig
рекао је да ће праћење будућег развоја догађаја у БиХ бити од посебног значаја, те да
ће, свјестан институционалних комплексности БиХ, пружити сву могућу подршку у
својству предсједника Скупштине. Г. Изетбеговић истакао је да се ситуација у Босни и
Херцеговини полако, али сигурно побољшава, те је нагласио да је Босна и
Херцеговина нарочито интересантна за Европу као доказ да различити народи и вјере
могу живјети заједно. Током сусрета генерални секретар ПССЕ Матео Соринас изразио
је задовољство због коначног избора предсједавајућег Делегације, чиме ће бити
отклоњене тешкоће које су се појављивале у протеклих годину дана, колико је
Делегација била без руководства. Посебно је истакао недавно именовање Caroline
Ravaud за специјалног представника генералног секретара Савјета Европе у Босни и
Херцеговини, додавши да се гђи Равауд као врсном познаваоцу прилика у БиХ може
обратити за било коју врсту помоћи.
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Припремила: Едина Хрњић
Сектор за међународне односе и протокол

Одобрио: Бакир Изетбеговић
Предсједавајући Делегације

Прилог: Резолуције ПССЕ о Косову и црним листама Савјета безбједости УН-а и ЕУ
Копија: секретарима Комисије за спољне послове Представничког дома ПСБиХ и Комисије
за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ

