Декларација о сарадњи парламената земаља југоисточне Европе

Парламентарне делегације земаља југоисточне Европе уједињене око заједничких
цивилизацијских тековина и заједничке вјере у моралне и политичке вриједности
либералне демократије;
Дијелећи заједничку визију мирне ЈИ Европе потпуно интегрисане у евроатлантску
заједницу, одане демократији, владавини права и поштовању људских права и основних
слобода;
Препознајући историјска достигнућа у процесу евроатлантских интеграција која нуде
могућност стварања нове Европе у којој су права сваке нације, сваке етничке групе, сваког
грађанина и сваке вјере безбједна, гарантована и поштована;
Признајући заједнички интерес у развијању сарадње са свим земљама ЈИ Европе и у
развијању заједничких приступа новим пријетњама нашем региону и евроатлантској
заједници којој припадамо;
Препознајући да ће наш заједнички напор и безбједност ЈИ Европе у потпуности бити
појачан учешћем свих сусједа у регионалним и мултилатералним институцијама;
Делегације земаља учесница одлучне су да промовишу блиске билатералне и
мултилатералне политичке и безбједносне односе земаља ЈИ Европе, као и са својим
сусједима, убрзавајући тиме интеграције у европске и трансатлантске институције;
Делегације земаља Југоисточне Европе препознају важност дијалога и хармонизације свог
законодавства са стандардима НАТО‐а, Европске Уније и регионалних форума, као што су
Процес сарадње у Југоисточној Европи (SEECP), Савјет за регионалну сарадњу (RCC),
Иницијатива за сарадњу Југоисточне Европе (SECI), Цетињски парламентарни форум, А‐5,
те други форуми, регионални дијалози и сарадње.
Делегације држава учесница обезбиједиће кључно тијело за регионални парламентарни
дијалог у области безбједносних питања, као што су прекограничне пријетње, корупција,
организовани криминал, тероризам, незаконита трговина, кријумчарење (укључујући
оружје, радиоактивне или нуклеарне супстанце), те друге форме транснационалног
криминала.
Делегације земаља учесница охрабриће регионалне парламенте да ревидирају садашње
законе којима се утврђује борба против прекограничног криминала, организованог
криминала, тероризма, нелегалне трговине и других облика транснационалног криминала

и позваће националне парламенте да донесу нове законе, гдје је то потребно, у складу са
стандардима ЕУ.
Делегације земаља учесница јачаће напоре у својим парламентима да интензивирају и
убрзају реформе које унапређују демократске институције, владавину права, цивилног
друштва, заштиту и поштовање људских права и грађанских слобода свих појединаца,
тржишну економију, како би се јачала безбједност, стабилност и просперитет у државама
учесницама, ЈИ Европи и шире.
Делегације земаља учесница биће одлучне да подрже и позову владе земаља ЈИ Европе
да координираним напорима интензивирају борбу против корупције, организованог
криминала, тероризма, незаконите трговине и кријумчарења, као и осталих облика
транснационалног криминала у складу са захтјевима ЕУ.
Делегације земаља учесница афирмисаће одлучност чланова парламената за будућу
трансформацију демократских институција у њиховим земљама спроводећи
парламентарни надзор и подржавајући транспарентност и одговорност.
Дискусије и дебате земаља учесница даће важан допринос будућем развоју пријатељских
односа и сарадње међу парламентима и земљама ЈИ Европе. Подстицаће међусобно
разумијевање међу парламентарцима о питању кључних безбједносних изазова с којима
се сусреће ЈИ Европа.
Делегације земаља учесница успоставиће заједничке безбједносне регионалне програме
рада, донијети неопходне допуне закона и подстаћи владе да се зближе у безбједносној
сарадњи;
Делегације земаља учесница интензивираће своју сарадњу са другим демократским
европским институцијама и доприносити транспарентности процеса интеграције ка ЕУ и
њихових политика како би се обезбиједила информисаност и подршка јавности.
У свим овим сферама заједничког дјеловања, делегације земаља учесница свечано
потврђују да ће се залагати за богато и динамично трансатлантско партнерство у 21.
вијеку.
Делегације земаља учесница тражиће од својих парламената да разматрају предлог
Парламента Албаније о успостављању Парламентарне скупштине ЈИ Европе као
интерпарламентарне организације, која ће промовисати блиске билатералне и
мултилатералне политичке и безбједносне односе земаља ЈИ Европе.
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