BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
IZASLANSTVO U PSNATO

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ДЕЛЕГАЦИЈА У ПСНАТО
DELEGACIJA U PSNATO

Број: 04/5,03/11-05-1-1648-2/18
Сарајево, 21. 11. 2018.

ПРЕДМЕТ: Извјештај о учешћу Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у у раду 64. годишњег
засједања Парламентарне скупштине НАТО-а, Халифакс, Канада
(16 - 19. новембра 2018)
Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) у Парламентарној
скупштини Сјеверноатлантског савеза (ПСНАТО), у саставу предсједавајући Никола
Ловриновић и Асим Сарајлић, члан Делегације, учествовали су у раду 64. годишњег
засједања ПСНАТО-а које је одржано од 16. до 19. новембра 2018. године у Халифаксу,
Канада.
Током 64. годишњег засједања ПСНАТО-а разговарано је о бројним изазовима савременог
свијета. Посебно интересантна расправа водила се о актуелном стању трансатлантских
односа, о улози Кине у погледу безбједности на сјевероистоку Азије, о безбједносним
изазовима које са собом носи садашње стање у Сјеверној Кореји, те о стању у региону Црног
мора.
Исто тако, разговарано је и о безбједности енергетске инфраструктуре у Централној и
Југоисточној Европи, као и стању безбједности на Западном Балкану.
На сједницама Политичког комитета ПСНАТО-а водила се расправа о Извјештају о стању
безбједности на Западном Балкану, а представници свих земаља овог региона учествовали
су у креирању завршног документа извјеститељке Рајнел Андрејчук-Канада. Одређене
примједбе делегације БХ на Извјештај прихваћене су и прије израде коначног извјештаја.
Констатовано је да дијалог, регионална и билатерална сарадња немају алтернативу те да ће
ПСНАТО подржати настојања која воде међусобном разумијевању, јачању економске
сарадње и настојању да се путем дијалога затварају отворена питања, посебно она која су
оптеретила земље региона у протекле три дециније. На крају расправе је констатовано да
регион, упркос свим недаћама и проблемима, иде напријед.
Учесницима годишњег засједању обратили су се Раса Јукневициене, предсједавајућа
ПСНАТО-а, Роза Готемелер, замјеница генералног секретара НАТО-а, и Талат Џафери,
предсједавајући Скупштине Македоније, који је говорио а актуелном стању у Македонији те
је затражио подршку представника земаља НАТО-а на путу његове земље ка НАТО и ЕУ.
Током 64. годишњег засједања ПСНАТО-а, Медлин Мун, чланица Делегације Уједињеног
Краљевства у ПСНАТО-у, изабрана је за нову предсједавајућу Парламентарне скупштине
НАТО-а.
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Делегација ПСБиХ је имала низ билатералних сусрета са делегацијама земаља Западног
Балкана и Југоисточне Европе, при чему посебно треба истаћи висок ниво разумијевања са
члановима делегација Црне Горе, Хрватске и Србије.
Никола Ловриновић, предсједавајући, и Асим Сарајлић, члан Делегације ПСБиХ у ПСНАТОу, сусрели су се у Халифаксу са Медлин Мун, новоизабраном предсједавајућом ПСНАТО-а.
У срдачном разговору са г. Ловриновићем и г. Сарајлићем, гђа Мун је исказала снажну
подршку Босни и Херцеговини и њеним грађанима у настојањима која чине ради убрзања
европског и евроатлантског пута.
Свјесна тешкоћа које прате актуелно стање политичких односа у Босни и Херцеговини, гђа
Мун је позвала политичке лидере на дијалог и храброст у предузимању корака који ће
додатно стабилизовати и економску ситуацију као и отворити простор за боље међусобно
разумијевање и дијалог.
Пошто је током прољећа ове године посјетила Босну и Херцеговину и земље Западног
Балкана, позвала је и на јачање билатералне и регионалне сарадње земаља Запдног Балкана
које, по њеним ријечима, имају перспективу ако уложе додатне напоре ка међусобном
разумијевању.
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