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ИЗВЈЕШТАЈ

са састанака Сталног комитета Парламентарне скупштине
Процеса сарадње у Југоисточној Европи (ПССЕЕЦП)
Љубљана, 16. децембар 2017.

Замјеник предсједавајућег Делегације Парламентарне скупштине БиХ у
Парламентарној скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи (ПССЕЕЦП) и
предсједавајући Сталног комитета за правосуђе, унутрашње послове и безбједносну
сарадњу ПССЕЕЦП-а Бариша Чолак учествовао је на састанку Сталног комитета
ПССЕЕЦП-а, који је одржан у Љубљани.
Први састанак у оквиру овогодишњег словеначког предсједавања овом регионалном
иницијативом био је посвећен представљању приоритета предсједавања СЕЕЦП-ом,
које ће бити реализовано под мотом „Југоисточна Европа за будућност“. Осим тога, на
састанку Сталног комитета ПССЕЕЦП-а било је ријечи и о будућим активностима три
генерална комитета ПССЕЕЦП-а, те перспективи даљег развоја саме регионалне
организације.
Састанак је поздравним говором отворио предсједник Државног збора Републике
Словеније и предсједавајући ПССЕЕЦП-а Милан Брглез, који је истакао да Словенија
велики значај придаје ПССЕЕЦП-у јер ова регионална иницијатива представља, како је
рекао, најбољу платформу за рјешавање захтјевних изазова у региону Југоисточне
Европе, од којих су многи заједнички.
Милан Брглез је такође рекао да је словеначко предсједавање као приоритете
поставило проширење Европске уније, јачање безбједности, пружање већих
могућности за младе и питање дигитализације.
Предсједник Државног збора Словеније осврнуо се и на перспективе даљег развоја
ПССЕЕЦП-а, истичући жељу да се дође до заједничког и најбољег рјешења за
конципирање буџета и одређивање сједишта ПССЕЕЦП-а.
На састанку, којим је предсједавао замјеник предсједавајућег словеначке делегације у
ПССЕЕЦП-у Бранко Зорман, било је ријечи о могућим измјенама пословника ове
парламентарне организације, с циљем да се након скоро четири године застоја дође до
доношења одлуке о сједишту и буџету Секретаријата ПССЕЕЦП-а. С тим у вези
договорено је да се до сљедећег састанка Сталног комитета, планираног за март

наредне године, доставе предлози за измјене Пословника и ставови делегација о том
питању.
Осим делегација Словеније и Босне и Херцеговине, састанку Сталног комитета
ПССЕЕЦП-а у Љубљани присуствовале су и делегације парламената Албаније,
Бугарске, Црне Горе, Грчке, Румуније,Србије,Хрватске,Турске и Македоније.
Извјештај припремила:
секретар Делегације ПСБиХ у ПССЕЕЦП-у
Јадранка Радовић

Извјештај одобрио:
замјеник предсједавајућег Делегације
ПСБиХ у ПССЕЕЦП-у
Бариша Чолак

Достављено:
-

Колегијуму Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Колегијуму Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
Колегијуму Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ
Комисији за спољне послове Представничког дома
Комисија за спољну и трговинску политику Дома народа
а/а

