Број: 03/1-50-14-7-10- 3/15
Сарајево: 13. 10. 2015. године

Предмет:

Информација о учешћу чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ у раду семинара у организацији ПСНАТО-а, Брисел,
Белгија, 21 - 24. 09.2015. године

Чланови Заједничке комисије за обрану и безбједност БиХ учествовали су од 21. до 24.
септембра 2015. године у раду прилагођеног семинара о улози и активностима
Парламентарне скупштине НАТО-а, НАТО-а и Европског парламента током којег су
вођени разговори о бројним питањима значајним за процес европских и
евроатлантских интеграција БиХ.
У раду прилагођеног семинара учествовали су: Сифет Поџић-предсједавајући,
Борислав Бојић-замјеник предсједавајућег, Бариша Чолак, Ханка Вајзовић, Марио
Караматић, Хазим Ранчић, Огњен Тадић и Дарко Бабаљ, чланови Заједничке комисије
за обрану и безбједност БиХ, као и парламентарни војни повјереник БиХ Бошко
Шиљеговић.
Радни сусрети у Међународном секретаријату Парламентарне скупштине НАТО-а, уз
чију се организацију и подршку одржао овај семинар, искоришћени су за разговор са
Руксандром Попа, замјеницом генералног секретара за политике Међународног
секретаријата Парламентарне скупштине НАТО-а, као и са директорима комитета
Парламентарне скупштине НАТО-а о начинима снажнијег дјеловања ПСБиХ с циљем
бржег испуњавања евроатлантске агенде.
Први радни дан семинара искоришћен је и за посјету Европском парламенту, гдје су
чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност разговарали са чланом
Европског парламента и извјестиоцем за БиХ Кристијаном Дан Предом о усаглашеној
европској агенди и испуњавању обавеза како би наша држава испунила услове за
подношење вјеродостојне апликације за статус кандидата за улазак у Европску унију.
Други радни дан семинара у Бриселу био је посвећен и размјени мишљења са
званичницима и експертима НАТО-а непосредно ангажованим у процесу сарадње са

институцијама БиХ о статусу и обавезама наше земље на путу ка чланству у НАТО-у,
као и о програмима који се заједнички реализују. У вези с тим, било је ријечи о
реализацији Акционог плана за чланство у НАТО-у (МАП), о политикама проширења
и „отворених врата“, као и о структури и операцијама НАТО-а. Такође су вођени
разговори и о актуелним проблемима миграција, те о помоћи цивилном становништву
у ванредним ситуацијама.
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