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ПРЕДМЕТ: Информација са 64. прољетног засједања Парламентарне скупштине НАТО-а,
одржаног у Варшави од 25. до 28. 05. 2018.

У раду 64. прољетног засједања Парламентарне скупштине НАТО-а, одржаног у Варшави од
25. 05. до 28. 05. 2018. године, учествовао је Никола Ловриновић, предсједавајући
Делегације Парламентарне скупштине БиХ у ПСНАТО-u.
Рад прољетног засједања ПСНАТО-а одвијао се према утврђеном програму. Прије почетка рада
комитета одржани су састанци политичких групација Конзервативаца и Хришћанских демократа,
Алијансе либерала и демократа и групације Социјалиста. На поменутим састанцима размијењена
су мишљења о темама које су предвиђене за расправу током прољетног засједања.
Предсједавајући Ловриновић учествовао је 26. маја 2018. године у раду Политичког
комитета ПСНАТО-а, на којем је вођена расправа о нацрту извјештаја Поткомитета за
партнерство ПСНАТО-а о теми: „Безбједност на Западном Балкану“. Ловриновић се током
свог излагања осврнуо на поједине дијелове овог документа инсистирајући да се до
годишњег засједања ПСНАТО-а у новембру 2018. године још садржајније и са додатним
подацима и оцјенама стања допуни извјештај и тиме учини корисним и употребљивим за све
земље Западног Балкана, а посебно за Босну и Херцеговину. Конгресменка Рајнел Андрејчук,
Канада, извјеститељка ПСНАТО-а, прихватила је такав приступ и потврдила да ће уважити
конструктивне приједлоге и уврстити их у коначан текст извјештаја.
Другог дана засједања ПСНАТО-а, 27.маја 2018. године, предсједавајући Никола
Ловриновић учествовао је у раду Комитета за одбрану и безбједност ПСНАТО-а, када се
расправљало о коментарима генералног секретара НАТО-а, предсједника
Сјеверноатлантског вијећа на препоруке у области политике које је Парламентарна
скупштина НАТО-а усвојила.
Разговарало се о улози НАТО-а у одговору на изазове с којима се суочавају савезници, о
стању у Авганистану, о стању снага НАТО-а за специјалне операције у савременом
безбједносном окружењу, о позицији Европске уније и њеној будућности након ''брегзита'' те
о енергетској политици Русије у Источној и Централној Европи. Учесницима су се обратили
министар одбране Републике Пољске и замјеник начелника Генерлштаба Војске Пољске. У
својим излагањима су говорили о актуелном стању у сектору одбрану Републике Пољске, о
циљевима који су дефинисани на повећању буџета за одбрану у наредних седам година, о
сарадњи јединица НАТО земаља стационирних у Пољској, те о проблемима које изазивају
поједини званичници Руске Федерације, и билатерално и у подручју Балтика.
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Током пленарног засједања учесницима прољетног засједања обратили су се највиши
званичници Републике Пољске са предсједником Републике Анджејом Дудом на челу.
Предсједник ПСНАТО-а Паоло Али и генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг такође
су се обратили учесницима пленарног засједања.
Генерални секретар НАТО-а Столтенберг се у свом излагању осврнуо на актуелни тренутак.
Информисао је чланове ПСНАТО-а о припремама НАТО-а пред наредни самит у Бриселу,
који ће бити одржан средином јула ове године. На питање Мире Ковача, члана делегације
Хрватског сабора у ПСНАТО-у, о томе шта се може очекивати за Босну и Херцеговину
током самита у Бриселу, генерални секретар Столтенберг је нагласио да се од власти у Босни
и Херцеговини очекује да наставе да испуњавају предуслове за активирање Акционог плана
за чланство –МАП, али да чланице НАТО-а изузетно цијене успјешност припадника ОСБиХ
током мировних мисија са савезничким снагама, посебно у Авганистану, те да је овог пута
БиХ ближе рјешењу.
На пленарном засједању ПСНАТО-а усвојена је Декларација ПСНАТО број 444 о
потврђивању јединства и вјеродостојности НАТО-а на предстојећем самиту у Бриселу.
У декларацији се, између осталог, говори о: одвраћању, одбрани и дијалогу са Русијом,
пројектовању стабилности и борби против тероризма, о сарадњи између НАТО-а и ЕУ, о
осавремењавању Савеза, о подјели терета те о политици “отворених врата” где веома јасно
стоји: „да се од НАТО земаља очекује да помогну Босни и Херцеговини у стварању услова
за активирање свог првог акционог плана за чланство без даљих одгађања“.
Током засједања ПСНАТО-а у Варшави, предсједавајући Ловриновић имао је радне сусрете
са делегацијама Црне Горе и Србије у ПСНАТО-у.
Предсједавајући Ловриновић посјетио је Амбасаду Босне и Херцеговине у Варшави, гдје га
је Ивица Прањић, отправник послова у Амбасади БиХ у Републици Пољској, информисао о
активностима особља Амбасаде БиХ те о билатералној сарадњи двије земље.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
Никола Ловриновић
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