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Сарајево, 22. 12. 2016.

Извјештај са састанка Сталног комитета Парламентарне скупштине Процеса сарадње
у Југоисточној Европи (ПССЕЕЦП)
Загреб, 3. децембар 2016.

Чланови Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини
Процеса сарадње у Југоисточној Еуропи (ПССЕЕЦП) Бариша Чолак, Момчило
Новаковић и Ханка Вајзовић присуствовали су Министарској конференцији земаља
Југоисточне Европе, одржаној 2. децембра 2016. године, и учествовали на састанку
Сталног комитета ПССЕЕЦП-а, одржаног 3. децембра у Загребу. Хрватски сабор је
преузео једногодишње предсједавање овом иницијативом од Народне скупштине
Републике Бугарске 1. јула ове године.
На састанку Сталног комитета учествовали су чланови Сталног комитета из Атине,
Београда, Љубљане, Приштине, Сарајева, Тиране и Загреба. Делегације Подгорице,
Скопља и Софије представљали су национални координатори а Анкару отправница
послова амбасаде у Загребу. Кишињев и Букурешт нису имали представнике на
састанку Сталног комитета.
Састанак је отворио потпредсједник Хрватског сабора Гордан Јандроковић, који је у
име предсједника Сабора и предсједника Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а Боже
Петрова поздравио све присутне и подсјетио на приоритете хрватског предсједавања
Парламентарном скупштином које је упутио бивши предсједник Сабора Жељко Рајнер.
Модерирање састанка преузела је Мајда Бурић, замјеница члана Делегације Хрватског
сабора у ПССЕЕЦП-у и представила приједлог дневног реда који је усвојен.
У оквиру друге тачке дневног реда, која се односила на размјену мишљења са
генералним секретаром РЦЦ-а, генерални секретар РЦЦ-а Горан Свилановић је
представио присутнима Стратегију Југоисточне Европе 2020 која се заснива на
стратегији „Европа 2020“ али се односи на подручје Југоисточне Европе (ЈИЕ).
Напоменуо је да је Стратегија резултат рада министара привреде који су од 2010. до
2013. године дефинисали 11 циљева привредног раста међу којима је истакао: раст
БДП-а, повећање стопе запошљавања, раст трговине унутар ЈИЕ те трговине ЈИЕ с
остатком свијета, унапређење инвестиција у образовање те повећање броја
високообразованих младих људи.

Свилановић је учесницима састанка рекао да се од 1. јануара 2017. Стратегија ЈИЕ 2020
ослања на три водеће иницијативе:
1. Вјештине и мобилност – овом иницијативом почиње процес преговора
кретањем људи с одређеним професионалним знањем унутар региона (прије
свега стоматолога, љекара, архитеката, грађевинских инжењера). Такође, циљ је
постићи потпуно аутоматско признавање диплома младих људи у региону, које
почива на болоњском процесу.
2. Конкурентност
– овом иницијативом РЦЦ жели постићи регионални
инвестициони споразум путем којег би инвеститори имали сличне услове
пословања на простору читавог западног Балкана.
3. Повезаност – у оквиру „меких мјера повезаности“ РЦЦ жели направити тзв.
економске коридоре, тј. подигнути економски развој ЈИЕ уз нову саобраћај ну
инфраструктуру.Овом иницијативом би се створио јединствен информациони
простор што укључује и боље услове роминга и широкопојасног интернета у
региону.
Током састанка присутнима се обратила потпредсједница Парламента Београд,
Гордана Чомић, која је нагласила да се залаже за регион и регионалне споразуме због
којих ће ЈИЕ просперирати а представница Парламента Атина, Евангелија Вагионаки,
поздравила је иницијативе којима је циљ смањење незапослености, коју сматра
највећим проблемом региона.
Представница Парламента Сарајево, Ханка Вајзовић, поздравила је све најављене
иницијативе РЦЦ-а и предложила да свака земља прво размотри поменуте иницијативе
у оквиру свог законодавства, па да се након тога крене у активности на нивоу региона.
Споменула је како су у БиХ велики проблеми незапосленост, уједначавање диплома,
али и инвестиције страних улагача, посебно оних из арапских земаља.
У завршном обраћању, Свилановић је рекао да постоји могућност организовања
округлог стола о европским интеграцијама те да би волио да њему учествују
представници ПССЕЕЦП-а.
У оквиру треће тачке дневног реда говорило се о даљем раду главних комитета и
именовању извјестиоца. Предсједавајућа састанка, посланица Мајда Бурић, подсјетила
је присутне да је на прошлом пленарном засједању, одржаном у Софији у јуну ове
године, усвојен Програм рада Парламентарне скупштине за период хрватског
предсједања 2016 - 2017. У прилогу програма назначено је да се Парламент Приштина
кандидовао за предсједање Главним комитетом за економију, инфраструктуру и
енергију, а Парламент Београд је понудио предсједавање Главним комитетом за
правосуђе, унутрашње послове и безбједносну сарадњу. С обзиром да није постигнут
консензус о предсједавању Приштине односно Београда наведеним комитетима,
Парламент Загреб, у функцији предсједајућег, понудио је компромисно рјешење према
којем би Загреб предсједавао и био домаћин оба комитета.

Представница Парламента Приштина, Блерта Делиу Кодра, потврдила је да Приштина
пристаје на приједлог Загреба и да ће посланик Мухамет Мустафа бити извјестилац из
Приштине. Гордана Чомић се такође сложила са приједлогом Загреба те извијестила да
ће посланик Дарко Лукетић бити извјестилац Главног комитета за правосуђе,
унутрашње послове и безбједносну сарадњу.
Четврта тачка дневног реда била је посвећена размјени мишљења о питању сталног
секретаријата. Предсједавајућа састанка, посланица Мајда Бурић подсјетила је на
понуде Анкаре и Софије.
Посланик из Парламента Љубљана, Бранко Зорман, напоменуо је да Љубљана већ
двије године упозорава да је питање сталног секретаријата везано уз будућност
Парламентарне скупштине. Предложио је да Парламент Загреб позове Софију и
Анкару да писаним путем актуелизују те двије понуде. Напоменуо је да ће се, уколико
оне више нису актуелне, морати изнаћи неко треће рјешење. Такође је подсјетио да је,
када се у Тирани гласаало о подршци Софији, односно Анкари, осам чланица ПС,
између којих и Љубљана, подупрло Анкару, а три Софију.
Посланица Евангелиа Вагионаки поновила је став Атине да стални секретаријат треба
да буде у Софији јер је важно да буде смјештен на простору Европске уније, а све
учеснице СЕЕЦП-а имају за циљ да постану чланице ЕУ. Што се тиче буџета, Атина ће
због тешке економске ситуације подржати мањи буџет – онај Софије, а временом, ако
економска ситуација то дозволи, постоји опција за расправу о могућем повећању
буџета. Напоменула је да ово питање није искључиво економско него и политичко, те
да не може бити ријешено гласањем, већ искључиво консензусом. Предложила је да се
проблем покуша ријешити на нивоу предсједника парламената.
Отправница послова Гунај Бабадоган Ертан одговорила је да ће конзултовати
Парламент Анкару, који ће доставити писаним путем свој приједлог, изразивши наду
да ће се питање сталног секретаријата ријешити током хрватског предсједавања.
Посланик из Парламента Сарајево, Момчило Новаковић, подржао је приједлог да се
писаним путем прикупе кандидатуре Софије и Анкаре, те предложио да се
комуникација у веза са секретаријатом подигне на ниво предсједника парламената.
Под тачком разно предсједавајућа састанка, посланица Мајда Бурић извијестила је
присутне да је делагција Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а учествовала у статусу
посматрача на пленарном засједању Балтичке скупштине и Балтичког вијећа које се
одржано 27. и 28. Октобра 2016. у Летонији, те на засједању Парламентарне скупштине
Организације за црноморску економску сарадњу (ПАБСЕЦ) одржаном у Београду, 1.
Децембра 2016. Свим члановима Сталног комитета биће упућен извјештај са оба
засједања. Такође, Мајда Бурић извијестила је чланове Сталног комитета да је
предсједник Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а Божо Петров упутио писмо Елмару
Броку, предсједнику Комитета за спољне послове Европског парламента (АФЕТ),
надовезујући се на комуникацију између бугарског предсједавања Парламентарном

скупштином и АФЕТ-а. О садржају писма, као и о повратној информацији из ЕП,
чланови Сталног комитета биће обавијештени.
Закључци са састанка Сталног комитета одржаног 3. децембра 2016. године:
-

-

-

-

Парламент Загреб запримаће писане кандидатуре за сједиште сталног
секретаријата закључно са 31. јануаром 2016;
састанак Главног комитета за економију, инфраструктуру и енергију одржаће се
у Загребу, под предсједавањем Парламента Загреб, с извјестиоцем из Приштине
проф. Мухаметом Мустафом, о теми: "Смањење зависности о набавци енергије
у ЈИЕ“;
састанак Главног комитета за правосуђе, унутрашње послове и безбједносну
сарадњу одржаће се у Загребу, под предсједавањем Парламента Загреб, с
извјестиоцем из Београда др Дарком Лукетићем, о теми: „Безбједносни изазови
у ЈИЕ – регионални одговор“;
састанак Главног комитета за социјални развој, образовање, истраживање и
науку одржаће се у Истанбулу, под предсједавањем Парламента Анкара; са
извјестиоцем Хаканом Чавушоглом, о теми: „Размјена научног наставног плана
и програма за професионални просперитет младих у Југоисточној Европи“;
сви састанци главних комитета предвиђени су за март наредне године, а о
конкретним датумима сви ће бити обавијештени накнадно;
парламентима ће бити упућени писани извјештаји о учешћу делегација
ПССЕЕЦП-а на засједањима Балтичке скупштине и ПАБСЕЦ-а;
парламентима ће бити прослијеђена кореспонденција предсједника Боже
Петрова и предсједника АФЕТ-а Елмара Брока;
Парламент Загреб наставиће комуникацију са РЦЦ-ом везано за одржавање
састанка о трансевропској политици који ће бити одржан у Приштини 3. марта
2017, а у оквиру којег постоји могућност организације округлог стола о
европским интеграцијама на којем би учествовали представници ПССЕЕЦП-а.
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