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И З В Ј Е Ш Т А Ј
СA ЈЕСЕЊЕГ ЗАСЈЕДАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ ОЕБС-а,
БУДВА, 13-15. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ

САРАЈЕВО, октобар 2013. године

Чланови Сталне делегације Парламентарне скупштине БиХ: Драган Човић,
предсједавајући/замјеник предсједавајућег Дома народа, Мирза Кушљугић и Лазар
Продановић, посланици у Представничком дому, и секретар Сталне делегације Јелена
Рајаковић учествовали су на Јесењем засједању Парламентарне скупштине ОЕБС-а,
одржаном у Будви од 13. до 15. 11. 2013. године.
Овогодишње јесење засједање Парламентарне скупштине ОЕБС-а које је
окупило представнике парламената 57 земаља чланица ове организације било је
посвећено улози ОЕБС-а у рјешавању транснационалних пријетњи, заштити људских
права, сузбијању тероризма те утицају економске кризе на безбједност. Почетак
засједања био је посвећен актуелним питањима на Медитерану, у Египту, Либији и
Сирији. Истакнуто је да ситуација на јужној медитеранској обали и Блиском истоку
снажно утиче на безбједност Медитерана и Европе, те да су за историјску
трансформацију земаља Медитерана неопходни подршка међународних партнера,
конкретне мјере и пројекти којима ће се ојачати демократске институције,
обезбиједити слобода говора и изражавања, ојачати цивилно друштво и подстаћи
економски раст. Поздрављено је једногласно усвајање Резолуције Савјета безбједности
УН-а бр. 2118 и Одлуке Извршног савјета о уништавању хемијског оружја у Сирији, те
истакнуто да је ОЕБС једна од платформи за заједничко дјеловање и проналажење
одговора на савремене изазове медитеранског региона.
Закључено је да Европа као најстарија демократска заједница на свијету има обавезу да
подржи демократске напоре арапског свијета, те да је проширење и јачања демократије
на Медитерану историјска шанса и један од највећих изазова за ОЕБС.
Током засједања парламантарцима у ПСОЕБС-у обратили су се предсједник ПСОЕБСа и предсједник Скупштине Црне Горе Ранко Кривокапић, премијер Црне Горе Мило
Ђукановић, министар спољних послова Црне Горе Игор Лукшић и предсједник
Парламентарне скупштине Савјета Европе Жан Клод Мињон.
Хелсиншки акт из 1975, као камен-темељац ове организације, има за циљ да смањи јаз
и успостави повјерење између Истока и Запада.
У наставку засједања разматрани су ефекти економске кризе на безбједност у региону
ОЕБС-а те могућности интегрисања подијељених друштава.
Чланови Сталне делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-у Драган Човић, Мирза Кушљугић и
Лазар Продановић састали су се током засједања ПСОЕБС-а у Будви са члановима
делегација парламената Црне Горе, Хрватске и Србије у ПСОЕБС-у.

Учесници су се сагласили да је потребно унаприједити односе ове четири земље и
подстаћи развој узајамно корисне сарадње у свим областима, те да интензивна сарадња
БиХ, Црне Горе, Хрватске и Србије у окиру ОЕБС-а може дати снажан импулс
интеграционим активностима и реформским процесима у региону.
Истакнуто је да за нове изазове које предстоје свакој од земаља треба искористити
заједничке капацитете нашег региона. У оквиру ОЕБС-а, то су тренутно предсједавање
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скупштином ОЕБС-а, затим будуће предсједавање ОЕБС-ом Републике Србије, те
чланство Хрватске у ЕУ.
Ранко Кривокапић навео је више заједничких интереса које ове четири земље имају и
који се могу промовисати у оквиру ОЕБС-а, у чему би он као предсједавајући
парламента те организације могао дати велики допринос.
Чланови делегације Србије такође су понудили помоћ у реализовању заједничких
иницијатива током наредне године када Србија предсједава ОЕБС-ом. Они су навели и
предност искустава у глобалној дипломатији која је у Југославији била веома
развијена, те истакли проевропске капацитете ове четири земље.
Делегација Хрватске понудила је сваку врсту помоћи на европском путу, истичући
званичан став Хрватске да неће ничим условљавати европско интегрисање сусједних
земаља.
Говорећи о оваквом облику сарадње, чланови делегације Босне и Херцеговине истакли
су потребу за уврштавањем иницираних тема на оваквим састанцима у дневне редове
сједница националних парламената. Они су предложили и организовање састанка
предсједника парламената и шефова делегација у ПСОЕБС-у ове четири земље са
шефовима мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији.
Током разговора изнесен је велики број предлога о могућностима рјешавања
заједничких проблема, али и остваривања заједничких интереса на међународном
плану.
Закључено је да се у наредних мјесец дана састану секретари сталних делегација
парламената земаља чланица ОЕБС-а, који ће припремити документ којим ће се
прецизно утврдити теме значајне за ове четири земље, а које ће се даље реализовати
посредством ОЕБС-а, те да се конкретизују задаци чијом би се реализацијом
омогућило укључивање већег броја људи из ових земаља у институције ОЕБС-а, као и
да се ојача утицај парламентарних делегација у ПСОЕБС-у на мисије ОЕБС-а у овим
земљама.
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