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КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБиХ

Извјештај са 28. регионалног засједања Парламентарне скупштине Франкофоније
за регион Европе
Сент Елије, Џерзи
12-16. октобра 2015.
У Џерзију је од 12. до 16. октобра 2015. године одржано 28. регионално засједање
Парламентарне скупштине Франкофоније за регион Европе (у даљем тексту: ПСФЕ). У
раду је учествовала и Делегација Парламентарне скупштине БиХ.
Овогодишњем засједању у Џерзију присуствовало је око 70 делегата из 19 делегација
са свих пет континената те 10 експерата. Засједању је присуствовао и Салко
Соколовић, шеф Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Након конференције предсједника секција, засједање Регионалне скупштине свечано је
отворено у просторијама Парламента Џерзија. Члановима ПСФ-а обратили су се
Вилиам Белхаше, предсједник Парламента Џерзија, Жулијет Галихан, предсједница
секције Џерзија при ПСФ-у, Жан-Пол Вол, предсједник Регионалне скупштине Европа
ПСФ-а, те је прочитано обраћање Паскала Терасеа, генералног секретара ПСФ-а.
Тема прве сесије регионалног засједања је била промоција франкофоније на острву
које је готово у потпуности англофоно. Као увод у ту тему, члановима Скупштине
обратио се Џон Келехер, адвокат, који је говорио о историјском развоју службених
језика у Џерзију. Подсјећања ради, службени језици на острву Џерзи су енглески и
француски. Давид Мyат, почасни конзул Француске у Џерзију, говорио је о положају
француског језика на острву док је о улози Француске алијансе у Џерзију говорила
Камиј Пердеро, директорица Алијансе. Џереми Харис, помоћник министра у
образовања, спорта и културе у Влади Џерзија, говорио је члановима ПСФ-а о
плановима за успостављање двојезичне основне школе на острву. Након ових уводних
обраћања, чланови ПСФ-су размијенили мишљења о положају француског језика на
овом острву и начинима на који Парламентарна скупштина Франкофоније може
допринијети јачању позиције француског језика у англофоном окружењу.

Тема друге сесија засједања је била економска стратегија за франкофонску Европу.
Чланови ПСФ-а су прегледали видео-презентацију у којој је о економској стратегији
говорио Алан Верхаген, предсједник Економског комитета Сталног савјета
Франкофоније. Затим су се члановима ПСФ-а обратили стручњаци. Те Куанг Донг из
Дирекције за економску франкофонију Међународне организације Франкофоније
говорио је о смјерницама из економске стратегије за Франкофонију усвојене на самиту
у Дакару 2014. године. Мигуел Сарагоса, истраживач и стручњак за развој дигиталне
економије, говорио је о развоју дигиталне индустрије, док је Џон Харис, предсједник
Комитета за финансијске услуге Џерзија, говорио о економској ситуацији у Европи и о
доприносу Џерзија јачању европске економије. Након уводних обраћања услиједила је
расправа и размјена мишљења чланова ПСФ-а.
Другог дана засједања расправљало се о слободи изражавања, слободи штампе те
заштити мањина и религија. Уводничари о овој теми били су: Франсоа де Смет, доктор
филозофије на Слободном универзитету из Брисела, који је говорио о томе да ли су у
кризи слобода изражавања и слободне судије. Ан-Мари ле Пуриет, ванредна
професорица јавног права на Универзитету Рен 1, говорила је о правном оквиру
слободе изражавања у Француској. Сенатор Филип Белхаше, министар спољних
послова Џерзија, обратио се члановима ПСФ-а говорећи им о слободи изражавања,
парламентарним привилегијама и клевети, док је Давид Марани, шеф студија на
Институту за право у Џерзију, говорио о француском језику и језицима у Француској,
те изражавању и комуникацији у јавној сфери. Након уводних излагања услиједила је
расправа о наведеним питањима.
На крају засједања представљени су извјештаји о активностима у регионалним
скупштинама Парламентарне скупштине Франкофоније.
Засједање је завршено такмичењем у говорништву младих гимназијалаца из Џерзија.
На маргинама овогодишњег засједања одржана је и конференција под називом Између
француског и енглеског – невјероватна љубавна прича, чији су модератори били
Хенријет Волтер и Филип Гине.
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