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Сарајево, 12.02.2015.

Предмет: Забиљешка са састанка предсједавајуће Комисије за спољне послове
Душанке Мајкић са амбасадором Грузије за Босну и Херцеговину Ираклијем
Коплатадзеом
У уторак 10.2.2015. године, одржан је састанак предсједавајуће Комисије за спољне
послове Душанке Мајкић са нерезидентним амбасадором Грузије за Босну и
Херцеговину, Ираклијем Коплатадзеом.
Предсједавајућа Комисије за спољне послове, Душанка Мајкић, поздравила је
амбасадора Грузије, г. Коплатадзеа, и исказала задовољство његовом посјетом. Казала
је да су Босна и Херцеговина и Грузија у скоријој прошлости имале рат и нека болна
искуства и да је то можда разлог да се боље разумију. Додала је да је Босна и
Херцеговина сложена земља састављена од два ентитета и три конститутивна народа,
са Уставом који је донесен у оквиру међународног мировног споразума и да има
сложен систем одлучивања. Казала је да један од ентитета Република Српска нема
средњи ниво власти, а други ентитет Федерација Босне и Херцеговине има средњи
ниво власти у десет кантона тако да је систем одлучивања сложен и скуп за
издржавање. Навела је такође да Устав јасно налаже које су надлежности државе а које
ентитета, те да Парламентарну скупштину БиХ чине Представнички дом са 42
посланика који се директно бирају на изборима и Дом народа који је састављен од 15
делегата са по пет из сваког конститутивног народа и они се бирају посредно у
ентитетским и кантоналним скупштинама. Додала је да још увијек постоји прилично
велики степен несигурности и неповјерења али да постоји консензус када је у питању
пут ка ЕУ и не постоји консензус када је у питању пут у НАТО (због бомбардовања
РС-а од стране НАТО-а). Упознала је амбасадора да БиХ није успјела донијети кључни
документ из домена одбране а то је такозвани преглед одбране или „Бијела књига“.
Додала је да Босна и Херцеговина може да направи озбиљнији искорак у оквиру
регионалних односа са земљама бивше Југославије и да нас сви упућују на то да
претходно треба направити неки вид регионалних интеграција да бисмо могли гајити
аспирације за даље интеграције. У том смислу је навела да је Комисија за спољне
послове баш тог дана дала позитивно мишљење за ратификацију Уговора о пружању
конзуларних услуга грађанима БиХ тамо гдје Црна Гора има ДКП а БиХ нема и
обрнуто. Казала је да је економска ситуација у земљи тешка, да фабрике из Босне и
Херцеговине које су у бившој Југославији биле носилац развоја више не постоје те да
су Босни и Херцеговини потребне стране инвестиције, али да проблем прави
политичка нестабилност. Навела је да поред тога што у Сарајеву имамо сједиште
Мисије НАТО-а, европске снаге у Мисији АЛТЕА, те Мисију ОЕБС-а која је такође
снажно присутна, и различите институције које прате шта се дешава на плану одбране
и безбједности, у посљедње вријеме имамо све израженији проблем терористичких
активности наводећи примјере напада на америчку амбасаду у Сарајеву и полицијску
станицу у Бугојну. Често се деси да се на различитим крајевима свијета проналазе
људи који воде поријекло са ових простора а умијешани су у терористичке активности.

Додала је да ће послије терористичког напада у Паризу Босна и Херцеговина морати
направити конкретне и мјерљиве резултате у правцу рјешавања тог проблема.
Казала је да Европска унија снажно пружа подршку Босни и Херцеговини и да ових
дана у Парламентарној скупштини БиХ треба да буде усвојена изјава потписана од
свих лидера политичких партија у БиХ, која говори о путу БиХ према Европској унији,
након чега би требало да буде активиран Споразум о стабилизацији и придруживању
са ЕУ. Предсједавајућа Мајкић је рекла амбасадору Коплатадзеу да живимо у веома
лијепој земљи са много контраста и да би било добро да амбасадор има своју
резиденцију овдје, како би и сам био свједок томе.
Амбасадор Иракли Коплатадзе је захвалио предсједавајућој Душанки Мајкић, како је
казао, на веома детаљном и информативном уводу који је био јако важан за њега. Казао
је да Грузија и Босна и Херцеговина имају доста сличности када је у питању историја,
али и у погледу изазова с којима се треба суочити. Истакао је да би се обје земље
морале окренути будућности и да су нам и приоритети донекле слични а то су
евроатлантске интеграције. Додао је да је Грузија са ЕУ потписала Споразум о
стабилизацији и придруживању 2014. године, те да је један дио тог споразума који се
односи на зону слободне трговине већ активиран, док ће други дио споразума који се
односи на либерализацију визног режима бити завршен до 2016. године. Као други
велики приоритет навео је чланство у НАТО-у и казао да Грузија плаћа велику цијену
због својих аспирација ка НАТО-у. Додао је да на посљедњем самиту НАТО-а у Велсу
Грузија није добила позивницу за чланство у МАП-у али је добила тзв. Пакет обавеза
од НАТО-а и да то сматрају као један корак ка пуноправном чланству у НАТО-у. Као
још један приоритет спољне политике Грузије навео је потребу да се пронађе
заједнички интерес за заједнички живот и добросусједске односе са Русијом. Казао је
да Грузија нема дипломатске односе са Русијом након рата 2008. године и да је њихов
чврст став да неће имати дипломатске односе док Русија не повуче своје снаге из
Абхазије и Јужне Осетије и док не повуку своју одлуку о признавању њихове
независности. Поред тога, додао је да је прије двије године изабрана нова влада, која је
успјела пронаћи заједнички језик са Русијом и сада постоји специјални представник за
дијалог у којем се нису дотицали најосјетљивијих питања већ питања о трговини и
хуманитарним стварима, гдје је било напретка. Навео је да је тржиште сада отворено за
вино из Грузије које је још увијек јако популарно у Русији и осталу робу, те да је
појачан долазак туриста из Русије у Грузију. Иако је Грузија направила неке кораке ка
нормализацији односа не дотичући се осјетљивих питања, казао је да нису задовољни
повратним корацима и навео да се граница и контролни пунктови помјерају унутар
територије Грузије, те да је Русија недавно потписала Уговор са Абхазијом по којем ће
имати заједнички систем одбране и безбједности, а исти уговор ће потписати и са
Јужном Осетијом. Како је рекао, у свему томе их радује да пријетаљске земље из ЕУ,
ОЕБС-а и НАТО-а дају коректне изјаве у којим осуђују ове уговоре.
Амбасадор Коплатадзе је обавијестио гђу Мајкић да ће Грузија на годишњем засједању
Скупштине УН-а поднијети резолуцију о повратку избјеглица у Абхазију и Јужну
Осетију и изразио жељу да и Босна и Херцеговина гласа за ту резолуцију. Што се тиче
осталих питања билатералне и мултилатералне сарадње, амбасадор Коплатадзе је казао
да постоји могућност да се појача сарадња између двије земље те споменуо два
споразума у вези са туризмом и трговином која ће бити потписана. Споменуо је и врло
блиску сарадњу која постоји са амбасадором БиХ у Анкари који покрива и Грузију,
казавши да постоји и могућност повезивања парламентараца двије земље. Честитао је и
похвалио праксу потписивања споразума са Црном Гором о узајамном представљању у
ДКП-има.

Душанка Мајкић је рекла да разумије потребе Грузије и додала да Босна и
Херцеговина нема закон о спољној политици јер постоје различити спољнополитички
циљеви и у таквим околностима има проблема кад треба гласати о нечему у УН-у и на
другим међународним тијелима. Због непостојања консензуса о неким питањима,
дешавају се неспоразуми и усљед тога долази до изостајања гласања о неким
питањима, казала је Душанка Мајкић, и замолила амбасадора Коплатадзеа да покуша
то да разумије.
Амбасадор Коплатадзе се захвалио и изразио наду да ће се постићи консензус о
резолуцији Грузије, тим прије што се ради о чисто хуманитарној резолуцији која се
односи на повратак избјеглица. Што се тиче аспирација према чланству у ЕУ и НАТОу, изразио је наду да се може сарађивати у постизању заједничких циљева, као и наду у
брзо формирање власти на нивоу Босне и Херцеговине.
Душанка Мајкић је захвалила амбасадору и изразила очекивање да ће се сарадња
између парламената наставити након формирања парламентарних група пријатељства.
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