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ИЗВЈЕШТАЈ СА ЧЕТВРТОГ ДИЈЕЛА РЕДОВНОГ ЗАСЈЕДАЊА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, СТРАЗБУР, 4 - 8.
ОКТОБРА 2010.

Четврти дио редовног засједања Парламентарне скупштине Савјета Европе одржан је у
Стразбуру од 4. до 8. октобра. На засједању је учествовала Делегација Парламентарне
скупштине БиХ у ПС Савјета Европе у којој су били:
1. Милица Марковић, члан Делегације,
2. Алма Чоло, замјеник члана;
3. Љиљана Милићевић, замјеник члана;
4. Едина Хрњић, секретар Делегације;
5. Амила Жујо, преводилац.
Засједање је отворио предсједник Скупштине, Мевлут Чавушоглу, осврнувши се најприје
на шездесету годишњицу Европске конвенције о људским правима. Према његовим
ријечима, Конвенција је један од ријетких докумената који није превазиђен за шездесет
година, али упркос огромном напретку у области људских права у Европи и нестанку
готово свих репресивних режима, сваког дана се негдје у Еворопи принципи Конвенције
доводе у питање. У том смислу, посебно се осврнуо на принцип недискриминације,
наглашавајући да посљедњи случајеви насиља и других мјера против Рома у неким
европским земљама могу довести до повећања расистичких и ксенофобичних осјећања у
Европи. Изјавио је како је потребно концентрисати се на давање потребног политичког
подстицаја постојећим националним и међународним напорима за одрживу интеграцију
Рома и том приликом дао своју подршку одржавању састанка на високом нивоу који ће се
бавити питањима Рома, а биће одржан у Стразбуру, 20. октобра.
Првог дана засједања парламентарцима се обратио и њемачки министар спољних послова,
Гвидо Вестервел, који је у свом обраћању упозорио на раст национализма у политици.
Оцијенио је да национализам може донијети „аплаузе у земљи“, али је таква политика
неодговорна. Позвао је Савјет Европе да се фокусира на заштиту људских права рекавши
да разумије потребу за проширивањем улога међународних организација, али ако њихов
профил није јасан, слаби њихово дјеловање.
Истог дана, Скупштини се, у својству предсједавајућег Комитета министара Савјета
Европе, обратио и Антонио Милошоски, министар спољних послова Македоније.
Истакао је да македонско предсједавање Савјетом Европе подржава одржавање састанка на
високом нивоу о Ромима како би се спровела европска стратегија која ће водити до трајних
мјера за осигурање друштвене интеграције Рома. За ту иницијативу, према ријечима

министра Милошоског, потребно је мобилисати све јер је она изазов за цијелу Европу, а
посебно за Савјет Европе.
Македонско предсједавање Савјетом Европе повод је и обраћању премијера Македоније,
Николе Груевског. Премијер Груевски посветио је своје излагање међукултуралном
дијалогу, и у том контексту је своју земљу означио као „модел за Европу“. Према његовим
ријечима, Македонија представља примјер за Европу у погледу броја различитих етничких
група које живе мирољубиво без међусобног угрожавања. Истакао је да је друштвена
кохезија један од приоритета македонског предсједавања, а њу је могуће постићи већим
поштовањем социјалних права. Надаље, приоритети македонског предсједавања усмјерени
су ка Европи заснованој на интеграцији националних мањина у друштво, промоцији
међурелигијског и међукултуралног дијалога као значајног инструмента узајамног
разумијевања, те коначно ка активном учешћу младих у демократским процесима и
креирању политика.
У току засједања парламентарци су изабрали новог генералног секретара Савјета Европе.
На ту позицију изабран је Војћех Савицки, досадашњи генерални дриектор ПССЕ.
Г. Савицки ће преузети дужност у фебруару 2011. године.
Значајније теме засједања
Ситуација Рома у Европи: У току четвртог дијела редовног засједања ПССЕ одржана је
хитна дебата о ситуацији Рома у Европи. Том приликом осуђено је стигматизирање Рома и
њихово довођење у везу са безбједносним пријетњама. Таква „безбједносна реторика“ коју
користе неки политички лидери у државама чланицама СЕ намјерава да повеже
несигурност са етничким заједницама. Неприхватљиво је да се цијела заједница повезује са
криминалом и трговином људима, те да се то користи као изговор за пооштравање
безбједносних мјера против цијелих заједница. Парламентарна скупштина Савјета Европе
позвала је све власти и институције на националним, регионалним и локалним нивоима и
њихове званичнике да се уздрже од изјава које могу бити схваћене као говор мржње, или
говор који може подстицати на расну мржњу, ксенофобију или друге облике
дискриминације. Такође су позване државе чланице да јавно осуде све такве изјаве и
говоре. Када је у питању протјеривања, државе чланице треба да поступају у складу са
својим обавезама према Европској конвенцији о људским правима и одговарајућом
судском праксом Европског суда за људска права, уздржавају се од спровођења
колективних протјеривања, те посебно од враћања Рома на Косово док се не створе услови
у којима ће бити осигуран нормалан живот повратника.
Злостављање дјеце у институцијама: Скупштина је забринута због чињенице да се дјеца и
адолесценти у државама чланицама Савјета Европе суочавају са сексуалним, физичким и
емоционалним злостављањем, прије свега у институцијама попут јавних и приватних
образовних установа, поправних домова и слично, те је закључила да је потребно појачати
законодавство у области заштите дјеце и примјењивати га у различитим
институционалним контекстима. Ниједна институција не смије бити изузета од критичке
провјере. Такође је позвала на јачање правила и модалитета спољног надзора различитих
институција, како би се осигурало да надзор над институцијама не обавља увијек исто
тијело. Парламентарци су се такође заложили за успостављање неутралних и независних
тијела која би осигуравала да дјеца имају могућност слободног и повјерљивог
консултовања у било којој ситуацији у којој се осјећају угроженим или у којој трпе насиље
у институцијама. Усвојеном Препоруком бр. 1934 (2010) Скупштина позива државе

чланице да потпишу и ратификују Конвенцију о заштити дјеце од сексуалног
искоришћавања и злостављања.
Мјере за борбу против пораста екстремизма у Европи: Парламентарци су изразили
забринутост због пораста екстремизма у Европи, а посебно расизма и ксенофобије. Ова
забринутост узрокована је растућом подршком политичким партијама чије је дјеловање
инспирисано расизмом и ксенофобијом. Надаље, парламентарци су позвали европске владе
да израде јасне и одрживе политике које се односе на имиграцију и које ће бити праћене
одговарајућим политикама интеграције, да израде међународни правни механизам који ће
ставити тачку на све врсте финансијске помоћи екстремистичким групама и да појачају
санкције у националним законодавствима за подстицање на насиље, расну дискриминацију
и нетолеранцију, укључујући и исламофобију.
Избјегавање дуплицирања рада Савјета Европе и Агенције ЕУ за основна права:
Скупштина је позвала државе чланице Европске уније и њихове институције да предузму
све неопходне мјере како би избјегли да Агенција ЕУ за основна права дуплицира рад
Савјета Европе, јер такво дуплицирање може изазвати конфузију у интерпретацији
европских стандарда људских права или чак довести до стварања дуплих стандарда.
Активности обје ове организације морају бити комплементарне, а према ставу Скупштине,
успјешна сарадња биће могућа само ако Агенција ЕУ у свом раду буде узимала правну
тековину Савјета Европе у области заштите људских права као главну референцу.
Бизнис и људска права: Скупштина је позвала државе чланице СЕ да осигурају да њихови
закони заштите појединце од корпоративних злоупотреба права садржаних у Европској
конвенцији о људским правима и ревидираној Европској социјалној повељи, те да не
склапају уговоре са фирмама уз које се повезују кршења људских права, укључујући и
транснационалне фирме које послују ван Европе.
Активности Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) у периоду 2009-2010.
Током дебате о активностима ОЕЦД-а изнијета је забринутост у вези са великим
погоршањем у области јавних финансија које су узроковали владини програми
стимулација и „пакета спашавања“. Иако ОЕЦД у свом извјештају наводи да је ситуација
релативно повољна, са очекиваним глобалним растом од 2,8% у 2011. години,
парламентарци сматрају да земље које се суочавају са буџетским проблемима морају
убрзати темпо фискалне консолидације.
Активности Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у 2009. години: Скупштина је
позвала ЕБРД да настави помагати опоравак од економске кризе тако што ће задржати
повећано давање зајмова у наредних неколико година, посебно најслабијим земљама,
помажући у исто вријеме процес реформи у свим областима финансија, укључујући и
пензије. Приоритет ЕБРД-а требало би да буде инвестирање у „зелено“ пословање, мања
предузећа и женско предузетништво, а државе чланице морају из кризе извући лекције
тако што ће, на примјер, подстицати ефикасније регулисање и добро управљање како би
ојачале одговорније давање зајмова и одговорније инвестирање.
Стратегија, управљање и функционисање Развојне банке Савјета Европе (ЦЕБ):
Расправљајући о активностима Развојне банке Савјета Европе, парламентарци су истакли
њен огроман потенцијал који би могао бити боље искоришћен ако би њене чланице
показале визију и амбицију да Банка добије видљивију и значајнију улогу на европској
сцени. Стога су позвали Банку да значајно повећа свој капитал и да развија споразуме о

сарадњи са међународним партнерима како би дијелили трошкове, искуства и
надлежности.
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