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ИЗВЈЕШТАЈ
са 37. сједнице Балтичке скупштине и 24. састанка Балтичког савјета,
Вилњус, 26. октобар 2018.

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(ПСБиХ) и замјеник предсједавајућег Делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштини
Процеса сарадње у Југоисточној Европи (ПССЕЕЦП) Бариша Чолак и чланица Делегације
ПСБиХ у ПССЕЕЦП-у Ханка Вајзовић учествовали су на 37. сједници Балтичке скупштине и
24. састанку Балтичког савјета, који су одржани у Вилњусу, Литванија.
37. сједница Балтичке скупштине одржана је у вријеме обиљежавања 100 година
независности балтичких држава. На отварању сједнице обратили су се предсједници
парламената балтичких држава: предсједник Парламента Републике Литваније
Викторас Пранкиетис, предсједница Парламента Републике Летоније Инара Мурниеце
и предсједник Парламента Републике Естоније Еики Нестор.
У својим говорима предсједници парламената истакли су значај заједништва балтичких
земаља као и напредак у јачању стабилности њихове регије те да одржавање заједништва
показује да су поставили исправне циљеве. Такође су нагласили да је постигнуто много
на контроли потрошње алкохола, здравственој заштити, образовању и мјерама
безбједности. Балтичке земље потписале су споразум о међусобном признавању
високошколских диплома и успоставиле Балтички фонд за културу. Закључили су да је
успјешна сарадња резултат међусобног повјерења.
У наставку 37. сједнице Балтичке скупштине вођена је расправа о регионалној
безбједносној стратегији балтичких земаља, заједничком регионалном тржишту гаса и
електричне енергије, сарадњи на смањењу конзумације алкохола, развоју пројекта
жељезница Балтика и оснивању фонда за културу.
У Заједничкој изјави са 24. састанка Балтичког савјета наводи се да је НАТО темељ
њихове заједничке безбједности и одбране. На територији балтичких држава налазе се
четири мултинационална батаљона НАТО-а спремна за одбрану њихове територије.
Унапређење војне мобилности остаје један од највиших приоритета балтичког региона
па су спремни да издвајају у одбрану најмање 2% БДП-а. Према њиховом мишљењу,
неопходна је чврста сарадња између Европе и САД-а како би наставили развијати
одбрамбене капацитете. Такође су нагласили да подржавају санкције Руској Федерацији
све до успостављања територијалног интегритета Украјине.У Заједничкој изјави

Балтичког савјета истиче се јака подршка европским аспирацијама земаља Источног
партнерства и потврђује спремност у пружању политичке и економске подршке.
Један од најважнијих инфраструктурних пројеката балтичких држава јесте балтичка
жељезница која ће допринијети привредном развоју овог регина. С обзиром да Естонија,
Литванија и Летонија имају жељезничке пруге из совјетског периода, потписале су
Споразум о градњи балтичке жељезнице која би их повезала са Финском (и осталим
нордијским земљама) као и земљама Западне Европе. Споразум је потписан прошле
године а пројекат треба да буде завршен 2026. Планирана вриједност пројекта је око 50
милијарди па се очекује велика финансијска помоћ Европске уније.
Обраћајући се учесницима 37. сједнице Балтичке скупштине, замјеник предсједавајућег
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и замјеник предсједавајућег Делегације
Парламентарне скупштине БиХ у ПССЕЕЦП-у Бариша Чолак истакао је да је Босна и
Херцеговина, под слоганом „Боља повезаност за бољи живот“, 1. јула 2018. године
преузела једногодишње предсједавање ПССЕЕЦП-ом.
Према ријечима г. Чолака, приоритет предсједавања БиХ биће процес приступања
Европској унији држава кандидаткиња и потенцијалних кандидаткиња из региона.
Истовремено, г. Чолак је навео да ће четири приоритетне области предсједавања БиХ
бити јачање инфраструктурне и дигиталне повезаности унутар региона; јачање
регионалне пословне сарадње и повезаности; надоградња повезаности у сфери тзв.
људске димензије – међу младима, као и у образовању и култури, те јачање веза између
учесница СЕЕЦП-а и побољшање сарадње како би ефикасније одговорили на све
савремене изазове с којима се сусреће регион: миграције, борба против организованог
криминала и тероризма.
Сједница је завршена усвајањем Резолуције и Завршног документа као и избором новог
руководства за 2019. годину: предсједника и потпредсједника Балтичке скупштине те
предсједавајућих одбора и нихових замјеника.
Извјештај припремила:
секретарка 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
Комисији за спољну и трговинску политику, царине, собраћај и комуникације
Дома народа
а/а

