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Извјештај о посјети Делегације ПССЕЕЦП-а Европском парламенту
(Извјештај са координационог састанка Делегације ПССЕЕЦП-а и заједничког састанка са
члановима Комитета за спољне послове Европског парламента)

На међународној конференцији Парламентарне скупштине Процеса за сарадњу Југоисточне
Европе (ПССЕЕЦП) под називом “Регионална синергија, стратешка сарадња и парламентарна
дипломатија”, одржаној 6. новембра 2015. године у Софији, донесен је Закључак о
институционализацији сарадње са Европским парламентом. У погледу институционализације
сарадње, Стални комитет је донио одлуку о учешћу на састанку са Комитетом за спољне
послове Европског парламента у Бриселу. Сви парламенти земаља чланица ПССЕЕЦП-а
требало је да именују свог представника у делегацију која ће учествовати на састанку у
Бриселу. Делегација Парламентарне скупштине БиХ у ПССЕЕЦП-у именовала је Ханку
Вајзовић.
У складу са одлуком Сталног комитета, Кабинет предсједавајуће ПССЕЕЦП-а Цецке Цачеве
припремио је Нацрт споразума о сарадњи између ПССЕЕЦП-а и Европског парламента.
Након што су добили Нацрт споразума, парламенти су доставили своје примједбе а затим је
Парламент Бугарске извјештавао о томе који су амандмани усвојени а који нису. У вези с тим,
предсједник Државног збора Републике Словеније послао је отворено писмо предсједници
Народне скупштине Бугарске и предсједницима парламената држава чланица СЕЕЦП-а. У
писму се износи став да начин на који се сад ради Нацрт споразума о сарадњи није у духу
постизања консензуса и јединства о кључним питањима које разматра ПССЕЕЦП, те да
Државни збор Републике Словеније, нажалост, не може подржати Нацрт споразума донесен
према наведеном поступку. Поводом отвореног писма предсједника Државног збора,
Делегација Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштине СЕЕЦП-а је
одржала сједницу на којој је размотрен Нацрт споразума о сарадњи и донесени су закључци са
којима су упознате све чланице Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а.
Непосредно пред одлазак на састанак у Брисел (18. марта) национални координатори су
обавијештени о општим и посебним елементима сарадње које је предложио Комитет за
спољне послове Европског парламента, а то су:

1. Редовне расправе о актуелним темама како би се надгледао и убрзао процес
приступања ЕУ држава чланица СЕЕЦП-а које нису чланице ЕУ. То може укључити
годишњу размјену мишљења са посланицима из ПССЕЕЦП-а на једном од редовних
прољетних засједања Комитета за спољне послове,
2. Ад хок учешће чланова Европског парламента на скуповима ПССЕЕЦП-а,
укључујући пленарне сесије, расправе и друге догађаје на којима се разматрају теме од
заједничког интереса,
3. Размјена информација и експертиза између ПССЕЕЦП-а и Комитета за спољне
послове,
4. Позивање посланика у ПССЕЕЦП-у на догађаје (конференције, семинаре итд.) у
склопу програма помоћи Европског парламента како би се помогло претприступним
државама у њиховим припремама за чланство у ЕУ.
Делегација Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а боравила је у Бриселу 21. марта 2016.
године, када су размијењена мишљења са члановима Комитета за спољне послове
Европског парламента. У складу са програмом посјете Делегације Парламентарне
скупштине СЕЕЦП-а Европском парламенту, уочи званичног састанка одржан је
координациони састанак. Одржавање координационог састанка заказано је да би се
прецизирале области и облици будуће сарадње као и због изражавања заједничких ставова
парламената Југоисточне Европе о развоју региона и његовим европским перспективама. На
састанку се разговарало о актуелним дешавањима у земљама чланицама Процеса, мигрантској
кризи и борби против тероризма. Предсједавајућа ПССЕЕЦП-а и предсједница
Парламента Бугарске Цецка Цачева је и овом приликом поновила да су приоритети
бугарског предсједавања Парламентарном скупштином СЕЕЦП-а наставак процеса
институционализације са Европским парламентом као и продубљивање сарадње са
Европским парламентом. Изразила је увјерење да ће Нацрт споразума о сарадњи
послужити као добар основ за разговор са европским колегама. Нагласила је да је
потребно интезивније координирати сарадњу с обзиром да СЕЕЦП чине земље
чланице ЕУ, земље кандидати и земље које су потенцијални кандидати за чланство у
ЕУ.
Представник Румуније је током састанка рекао да актуелна избјегличка криза
представља велики изазов не само за ЕУ него и цијели регион Југоисточне Европе, што
захтијева кохерентну сарадњу и усклађивање националних законских норми са
регулативом ЕУ у овој области.
Представник Турске је поздравио јачање сарадње са Европским парламентом као и
постигнути споразум између ЕУ и Турске по питању избјегличке кризе. Сматра да је
потребна већа транспаретност у раду ПССЕЕЦП-а и додао да постоји потреба
постизања консензуса за успостављање сталног секретаријата ради јачања
институционалних капацитета. Поновио је да је Турска понудила пуну финансијску
подршку за наредних пет година уз приједлог да сједиште буде у Истанбулу.
Представница Босне и Херцегвине Ханка Вајзовић поздравила је присутне и
информисала их о посљедњим дешавањима када су у питању европске интеграције

БиХ, односно о предаји захтјева за чланство Босне и Херцеговине у ЕУ 15. фебруара
2016. године. Поздравила је споразум о сарадњи са ЕП и нагласила значај регионалне
сарадње за БиХ у овом процесу.
Представник Албаније је изразио наду да ће питање секретаријата ПССЕЕЦП-а бити
ускоро ријешено. Поздравио је споразум ЕУ-Турска и подржао представника Косова
рекавши да треба што прије успоставити либерализацију визног режима за Косово.
Представник Грчке рекао је да је његова земља, осим економском кризом, тешко
погођена и избјегличком кризом, при чему ЕУ сноси велику одговорност. Додао је да је
потребно радити на реализацији споразума ЕУ-Турска.
На крају координационог састанка предсједавајућа Цачева је закључила да се тражи
посебан облик сарадње са Европским парламентом с обзиром на постојеће изазове са
којима се суочава ЕУ и регион Југоисточне Европе, што захтијева посебан заједнички
приступ у оквиру парламентарне сарадње.
На редовном састанку Комитета за спољне послове Европског парламента
размијењена су мишљења о ситуацији у региону и међупарламентарној сарадњи са
Делегацијом ПССЕЕЦП-а коју је предводила предсједавајућа Цецка Цачева.
На почетку састанка у Комитету за спољне послове предсједавајући Елмар Брок је
поздравио присутне. Нагласио је потребу јачања сарадње са ПССЕЕЦП-ом уз појачану
координацију у оквиру Савјета Европе и Организације за економску сарадњу и развој.
Цачева је овом приликом рекла да двије институције морају интезивирати сарадњу у
области горућих питања за ЕУ и Југоисточну Европу. Образложила је иницијативу
Бугарске о успостављању механизма за сарадњу између Парламентарне скупштине
СЕЕЦП-а и Европског парламента. У оквиру иницијативе, двије институције требало
би да раде на изради заједничког документа којим се утврђује темељ сарадње у
кључним областима за регион. Сарадња би првенствено била интезивирана у области
миграцијских политика и правосудној сарадњи у области борбе против организованог
криминала. Економска сарадња у региону, јачање конкуретности и међусобне
повезаности посебно у области енергетике и транспорта такође су дијелови
иницијативе који су од заједничког интереса за ЕУ и Југоисточну Европу.
Предсједавајући Елмар Брок је закључио да сарадњу треба обогатити. Рекао је да треба
ујединити снаге у рјешавању проблема и да европска солидарност мора бити у срцу
свих чланица, посебно у погледу рјешавању мигрантске кризе.
На редовном састанку Комитета за спољне послове Европског парламента одржана је
друга расправа о Нацрту извјештаја о Босни и Херцеговини за 2015. годину. Извјештај
је припремио стални извјестилац за Босну и Херцеговину Кристијан Дан Преда, а у
припреми су учествовали извјестиоци из сјене који долазе из осталих политичких
група Европског парламента, као што су Афзал Кан и Игор Шолтес. Комитет за
спољне послове је поздравио захтјев за чланство у ЕУ који је Босна и Херцеговина
уручила предсједништву ЕУ 15. фебруара 2016. године и позвао Савјет ЕУ да га у

најскорије вријеме размотри. Комитет је такође позвао власти у БиХ да наставе са
уставним, законодавним и политичким реформама, као и да направе значајан напредак
према ЕУ. Резолуција о Босни и Херцеговини усвојена је са 42 гласа ''за'', седам
''против'' и пет гласова ''уздржан''. Пленум Европског парламента ће на сједници 13. и
14. априла гласати о Резолуцији.
За вријеме расправе о Нацрту извјештаја о Босни и Херцеговини госпођа Вајзовић је
одржала кратке билатералне сусрете са члановима Европског парламента: Кристијаном
Дан Предом, Афзалом Каном, Игором Шолтесом и Едуардом Куканом. Чланови
Европског парламента нагласили су да дају подршку реформским процесима у БиХ и
пожељели успјех БиХ на путу за чланство у ЕУ.
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