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Izvješće sa sastanka Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Procesa suradnje
u jugoistočnoj Europi (PSSEECP) Zagreb, 3. prosinca 2016.
Članovi Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa
suradnje ujJugoistočnoj Europi (PSSEECP) Bariša Čolak, Momčilo Novaković i Hanka
Vajzović bili su nazočni Ministarskoj konferenciji zemalja jugoistočne Europe, održane 2.
prosinca 2016., i sudjelovali su u radu Stalnog odbora PSSEECP-a, čiji je sastanak održan 3.
prosinca u Zagrebu. Hrvatski sabor preuzeo je 1. srpnja 2016. od Parlamenta Republike
Bugarske jednogodišnje predsjedanje ovom inicijativom.
Na sastanku Stalnog odbora sudjelovali su njegovi članovi iz Atene, Beograda, Ljubljane,
Prištine, Sarajeva, Tirane i Zagreba. Izaslanstva iz Podgorice, Skopja i Sofije predstavljali su
nacionalni koordinatori, a Ankaru otpravnica poslova veleposlanstva u Zagrebu. Kišinjev i
Bukurešt nisu imali predstavnike na sastanku Stalnog odbora.
Sastanak je otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je, u ime
predsjednika Sabora i predsjednika Parlamentarne skupštine SEECP-a Bože Petrova,
pozdravio sve nazočne i podsjetio na prioritete hrvatskog predsjedanja Parlamentarnom
skupštinom koje je uputio bivši predsjednik Sabora Željko Reiner.
Moderiranje sastankom preuzela je Majda Burić, zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskog
sabora u PSSEECP-a, i predstavila prijedlog dnevnog reda, koji je usvojen.
Pod točkom 2. dnevnoga reda, koja se odnosila na razmjenu mišljenja s glavnim tajnikom
RCC-a, glavni tajnik RCC-a Goran Svilanović predstavio je nazočnima Strategiju jugoistočne
Europe 2020, koja se temelji na strategiji Europa 2020, ali se odnosi na teritorij europskog
jugoistoka. Napomenuo je da je Strategija rezultat rada ministara gospodarstva koji su od
2010. do 2013. godine utvrdili 11 ciljeva gospodarskog rasta, među kojima je istaknuo: rast
BDP-a, povećanje stope zapošljavanja, rast trgovine unutar jugoistočne Europe te trgovine
JIE s ostatkom svijeta, unaprjeđenje ulaganja u obrazovanje te porast broja
visokoobrazovanih mladih ljudi.
Svilanović je sudionicima sastanka rekao kako se od 1. siječnja 2017. Strategija JIE 2020
oslanja na tri vodeće inicijative:

1. vještine i mobilnost – ovom inicijativom započinje proces pregovora o kretanju ljudi s
određenim profesionalnim znanjem unutar regije (prije svega stomatolozi, liječnici,
arhitekti, građevinski inženjeri). Također, cilj je postići potpuno automatsko
priznavanje diploma mladih ljudi u regiji, koje počiva na bolonjskom procesu;
2. konkurentnost – ovom inicijativom RCC želi postići regionalni investicijski sporazum
na osnovi kojeg bi investitori imali slične uvjete poslovanja na prostoru cijelog
zapadnog Balkana;
3. povezanost – u sklopu „mekih mjera povezanosti“ RCC želi napraviti tzv. ekonomske
koridore, tj. podignuti gospodarski razvoj JIE uz novu prometnu infrastrukturu. Ovom
inicijativom stvorio bi se jedinstven informacijski proctor, što uključuje i bolje uvjete
roaminga i širokopojasnog interneta u regiji.
Tokom sastanka nazočnima se obratila Gordana Čomić, potpredsjednica Narodne skupštine
Republike Srbije, koja je naglasila da se zalaže za regiju i regionalne sporazume na osnovi
kojih će JIE prosperirati, a zastupnica u Grčkom parlamentu Evangelija Vagionaki pozdravila
je inicijative kojima je cilj smanjenje nezaposlenosti, a koju smatra najvećim problemom u
regiji.
Zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH Hanka Vajzović pozdravila je sve najavljene
inicijative RCC-a i predložila da svaka zemlja prvo poradi na svojem zakonodavstvu o
spomenutim inicijativama, pa da nakon toga započnu aktivnosti na razini regije. Spomenula
je kako su u BiH veliki problemi nezaposlenost, ujednačavanje diploma, ali i investicije
stranih ulagača, posebno onih iz arapskih zemalja.
U završnom obraćanju g. Svilanović rekao je da postoji mogućnost organiziranja okruglog
stola o europskim integracijama, a volio bi da na njemu sudjeluju predstavnici PSSEECP-a.
Pod točkom 3. dnevnoga reda govoreno je o daljnjem radu glavnih odbora i imenovanju
izvjestitelja. Predsjedateljica sastankom, zastupnica Majda Burić, podsjetila je nazočne da je
na prošlom plenarnom zasjedanju, koje je održano u Sofiji u lipnju ove godine, usvojen
Program rada Parlamentarne skupštine za razdoblje hrvatskog predsjedanja 2016. - 2017. U
aneksu Programa naznačeno je da se Parlament Kosova kandidirao za predsjedanje Glavnim
odborom za gospodarstvo, infrastrukturu i energiju, a Narodna skupština Republike Srbije
ponudila je predsjedanje Glavnim odborom za pravosuđe, unutarnje poslove i sigurnosnu
suradnju. Kako nije bilo konsenzusa glede predsjedanja Prištine odnosno Beograda
navedenim odborima, Hrvatski sabor, u funkciji predsjedatelja, ponudio je kompromisno
rješenje prema kojem bi Zagreb predsjedao i bio domaćinom oba odbora.
Zastupnica u Parlamentu Kosova Blerta Deliu Kodra potvrdila je da Priština pristaje na
prijedlog Zagreba i da će zastupnik Muhamet Mustafa biti izvjestitelj iz Prištine. Gordana
Čomić također se suglasila s prijedlogom Zagreba te izvijestila da će zastupnik Darko
Luketić biti izvjestitelj Glavnog odbora za pravosuđe, unutarnje poslove i sigurnosnu
suradnju.
Točka 4. dnevnoga reda bila je posvećena razmjeni mišljenja o pitanju stalnog tajništva.
Predsjedateljica sastanka, zastupnica Majda Burić, podsjetila je na ponude Ankare i Sofije.

Zastupnik u Parlamentu Slovenije Branko Zorman napomenuo je kako Ljubljana već dvije
godine upozorava na to da je pitanje stalnog tajništva vezano uz budućnost Parlamentarne
skupštine. Predložio je Zagrebu pozivanje Sofije i Ankare da pisanim putem aktualiziraju te
dvije ponude. Napomenuo je da će se, ukoliko one više nisu aktualne, morati pronaći treće
rješenje. Također je podsjetio na glasovanje o podršci Sofiji odnosno Ankari u Tirani, kada
je osam sudionica PS-a, između kojih i Ljubljana, poduprlo Ankaru, a tri Sofiju.
Zastupnica Evangelia Vagionaki ponovila je stav Atene da stalno tajništvo treba biti u Sofiji,
jer je bitno da tajništvo bude smješteno na prostoru Europske unije, a sve sudionice SEECP-a
imaju za cilj postati članice EU-a. Što se tiče proračuna, Atena će zbog teške gospodarske
situacije podržati manji proračun – onaj Sofije, a s vremenom, ako gospodarska situacija to
dopusti, postoji opcija za raspravu o mogućem povećanju proračuna. Napomenula je kako
ovo pitanje nije isključivo gospodarsko nego i političko, te da ne može biti riješeno
glasovanjem, već isključivo konsenzusom. Predložila je da se problem pokuša riješiti na
razini predsjednika parlamenata.
Otpravnica poslova Babadogan Ertan odgovorila je kako će konzultirati Veliku nacionalnu
skupštinu Republike Turske, koja će dostaviti pisanim putem svoj prijedlog, izrazivši nadu da
će se pitanje stalnog tajništva riješiti za vrojeme hrvatskog predsjedanja.
Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Momčilo Novaković podržao je prijedlog za
prikupljanja kandidatura Sofije i Ankare pisanim putem, te predložio podizanje komunikacije
o problematici tajništva na razinu predsjednika parlamenata.
Pod točkom - Razno - predsjedateljica sastankom, zastupnica Majda Burić, izvijestila je
nazočne da je izaslanstvo Parlamentarne skupštine SEECP-a sudjelovalo, u statusu
promatrača, na plenarnom zasjedanju Baltičke skupštine i Baltičkog vijeća održanom 27. i
28. listopada 2016. u Latviji, te na zasjedanju Parlamentarne skupštine Organizacije za
crnomorsku gospodarsku suradnju (PABSEC) održanom 1. prosinca 2016. u Beogradu. Svim
članovima Stalnog odbora bit će upućeno pisano izvješće s oba zasjedanja. Također je Majda
Burić izvijestila članove Stalnog odbora da je predsjednik Parlamentarne skupštine SEECP-a
Božo Petrov uputio pismo Elmaru Broku, predsjedniku Odbora za vanjske poslove
Europskog parlamenta (AFET), a nastavno na komunikaciju između bugarskog predsjedanja
Parlamentarnom skupštinom i AFET-a. Članovi Stalnog odbora bit će obavješteni o sadržaju
pisma, kao i o povratnoj informaciji iz EP-a, kada stigne.
Zaključci sa sastanka Stalnog odbora održanog 3. prosinca 2016.:
-

-

Hrvatski sabor zaprimat će pisane kandidature za sjedište stalnog tajništva zaključno
do 31. siječnja 2016.
Sastanak Glavnog odbora za gospodarstvo, infrastrukturu i energiju bit će održan u
Zagrebu, pod predsjedanjem Htvatskog sabora, s izvjestiteljem iz Prištine prof.
Muhametom Mustafom, o temi: "Smanjenje ovisnosti o nabavi energije u JIE“.
Sastanak Glavnog odbora za pravosuđe, unutarnje poslove i sigurnosnu suradnju bit
će održan u Zagrebu, pod predsjedanjem Hrvatskog sabora, s izvjestiteljem iz

-

-

Beograda dr. Darkom Luketićem, o temi: „Sigurnosni izazovi u JIE – regionalni
odgovor“.
Sastanak Glavnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i znanost bit će
održan u Istanbulu, pod predsjedanjem Velike nacionalne skupštine Republike
Turske; s izvjestiteljem Hakanom Çavuşogluom, o temi: „Razmjena sveučilišnog
nastavnog plana i programa za profesionalni prosperitet mladih u jugoistočnoj
Europi“.
Svi sastanci glavnih odbora predviđeni su za ožujak sljedeće godine, a o konkretnim
datumima bit će naknadno izviješteno.
Parlamentima će biti upućena pisana izvješća o sudjelovanju izaslanstva PSSEECP-a
na zasjedanjima Baltičke skupštine i PABSEC-a.
Parlamentima će biti proslijeđena komunikacija predsjednika Bože Petrova i
predsjedniku AFET-a Elmara Broka.
Hrvatski sabor nastavit će komunikaciju s RCC-om vezano uz održavanje sastanka o
transeuropskoj politici, koji će biti održan u Prištini 3. ožujka 2017., a u sklopu kojega
postoji mogućnost organiziranja okruglog stola o europskim integracijama na kojem
bi sudjelovali predstavnici PSSEECP-a.

Izvješće pripremila:
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Dostaviti:
- Kolegiju Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
- Kolegiju Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
- Kolegiju Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
- Povjerenstvu za vanjske poslove Zastupničkog doma
- Povjerenstvu za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda
- Sektoru za odnose s javnošću
- a/a

