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ИЗВЈЕШТАЈ СА 13. ПЛЕНАРНЕ СЈЕДНИЦЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ МЕДИТЕРАНА
Београд, 21. и 22. 02. 2019. године

У Београду је 21. и 22. фебруара одржана 13. пленарна сједница Парламентарне
скупштине Медитерана, а у име Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
учествовао је Огњен Тадић, замјеник предсједавајућег Колегијума Дома народа ПСБиХ
и члан Делегације ПСБиХ у ПСМ-у.
Током засједања чији је домаћин била Народна скупштина Републике Србије,
парламентарци из медитеранских држава Европе, Африке и са Блиског истока
расправљали су о изазовима које доносе миграције, климатске промјене, као и о низу
питања која се односе на сарадњу држава региона с циљем боље економске
повезаности и привредног раста и развоја.
Поздрављајући учеснике 13. пленарног засједања ПСМ-а, потпредсједник Народне
скупштине Републике Србије Верољуб Арсић истакао је да ПСМ од свог оснивања
ради на оснаживању дијалога и да је, бројним резолуцијама на најактуелније теме,
потврдила статус снажне организације која се суочава са данашњим, савременим
изазовима.
Предсједник ПСМ-а Педро Роке, оцијенио је у уводном говору да постоји још много
проблема на глобалном нивоу који чекају рјешење, те посебно похвалио чињеницу да
је активностима ПСМ-а ојачано партнерство које се исказује у плодоносним
резултатима, поготово на плану борбе против тероризма. Присутнима се такође
обратио и Ивица Дачић, министар спољних послова Републике Србије.
Генерални секретар ПСМ-а Серђо Пјаци присутнима је прочитао поруку генералног
секретара Уједињених нација Антонија Гутереса, који је поручио да се регион
Медитерана суочава са мноштвом проблема, од тероризма до климатских промјена, те
позвао све учеснике засједања да буду солидарни и уједињени у раду на њиховом
рјешавању.
Током дводневног засједања представници ПСМ-а учествовали су у конкретним
дебатама и размијенили мишљења и искуства о регионалној безбједности, политичком
развоју, тероризму, економији, климатским промјенама, људским правима и
миграцијама. Једногласно су усвојили шест резолуција представљених на ове теме, а
које обезбјеђују стратешки оквир за активности Скупштине у надолазећим мјесецима.
Расправа о актуелној теми која се тиче терористичких пријетњи и изазова који
представљају враћање односно премјештање страних терористичких бораца

идентификована је као критично подручје за које је потребно кохерентно и усклађено
законодавно дјеловање на регионалном нивоу. Посебан нагласак стављен је на
спречавање радикализације, те је договорено да се оснује посебан одбор ПСМ-а за
тероризам, којим ће предсједавати Италија, који ће такође размотрити деликатну тему
„млади и превенција“, а у том сегмент ће рад олакшати Француска.
Када је ријеч о економији, изражена је забринутост због знакова нове рецесије, а
тражила се активнија улога ЕУ, посебно за мала и средња предузећа, start-up предузећа
и струковно оспособљавање. Похваљено је динамично партнерство између ПСМ-а и
СТО-а, те је договорено успоставити заједнички Евро-медитерански парламентарни
форум СТО/ПСМ за олакшавање трговине и улагања, који ће имати користи од
годишње конференције СТО-а за подстицање трговине и улагања. Делегати су такође
поздравили ново партнерство с ОЕЦД-ом.
Што се тиче људских права, делегати су поновили своју обавезу да подстичу и
гарантују људско достојанство и права у региону.
У вези с питањима миграције, у расправи је наглашен глобални обим феномена и
поновљена је апсолутна потреба за владавином права, подјелом терета и прагматичним
и координираним приступом који се заснива на заједничкој одговорности, такође у
свјетлу различитих изражених сензибилитета земаља ПСМ-а у односу на Глобални
споразум о миграцијама.
Међу добитницима годишње награде ПСМ-а су четири особе из Израела, Либана и
Сирије те заједнице из Италије која својим примјером дјелује у корист мира,
стабилности и безбједности региона.
Засједање је завршено једногласним избором нових предсједника ПСМ-а, који ће ту
функцију обављати у наредне двије године. У овој години ПСМ-ом ће предсједавати
Алиа Буран из Јордана, а наредне године ту функцију ће преузети Керим Дервис из
Египта. Такође је изабран и нови састав Бироа ПСМ-а.
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Доставити:
- колегијумима оба дома ПСБиХ
- Комисији за спољне послове ПДПСБиХ
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Дома народа ПСБиХ
- Колегијуму Секретаријата
- Сектору за међународне односе и протокол
- Сектору за односе с јавношћу
- а/а

