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И З В Ј Е Ш Т А Ј
СА САСТАНКА НАЦИОНАЛНИХ ДЕЛЕГАЦИЈА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ
ЕВРОПЕ У ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ ОЕБС-а,
ЗАГРЕБ, 19. МАЈ 2014. ГОДИНЕ

Сарајево, јул 2014. године

Предсједавајући Дома народа ПСБиХ и члан Сталне делегације Парламентарне
скупштине БиХ у ПСОЕБС-у, др Драган Човић, секретар Сталне делегације ПСБиХ у
ПСОЕБС-у, Јелена Рајаковић, и савјетница др Човића, Рената Пашкаљ, учествовали су на
састанку националних делегација земаља Југоисточне Европе у Парламентарној
скупштини ОЕБС-а, који је одржан 19. маја 2014. године у Загребу.
На састанку су вођени разговори о начинима сарадње унутар ПСОЕБС-а, о два
документа која ће бити презентована на љетном засједању у Бакуу, који омогућавају да
у наредном периоду земље Југоисточне Европе сарађују и имају већи утицај у самом
ОЕБС-у, а онда и у ширим међународним оквирима.
Чланови делегација Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Србије
истакли су да су се делегације окупиле у тешком времену, када је ове три земље
погодила природна катастрофа, те су вођени разговори и о поплавама и начинима
рјешавања тог проблема у будућности.
Драган Човић, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ,
истакао је да и ова ситуација показује колико смо појединачно мале земље и колики је
значај међусобне регионалне сарадње, те да Саву и друге ријеке треба укротити, што
нико не може сам, него сви заједно у оквиру једног мегапројекта. Он је нагласио да ова
ситуација показује да се морамо другачије организовати и, умјесто спекулација о томе
да ли се могло више или мање урадити, треба тражити и пронаћи начин да се збрине
свака угрожена породица и обезбиједи њено враћање нормалном животу.
Драган Човић је навео да је овај састанак добар почетак те да се нада да ће већ на
сљедећем окупљању Парламентарне скупштине ОЕБС-а бити усвојен заједнички став
када је у питању ова регија. Он је истакао значај заједничког наступа групе земаља
Југоисточне Европе који ће побољшати нашу сарадњу кроз ОЕБС.
Предсједник Хрватског сабора Јосип Леко рекао је да је хрватска жеља
политика сарадње, подизање демократских стандарда и развој демократских
институција те подизање безбједности у земљама у окружењу. Он је нагласио како ће
Хрватска као чланица ЕУ тражити помоћ из европских фондова намијењених за
ванредне ситуације те да ће се због повезаности у елементарним непогодама тражити
новац и за сусједне државе.
Предсједник Парламентарне скупштине ОЕБС-а и предсједник Скупштине
Црне Горе Ранко Кривокапић рекао је да је ОЕБС добио нову улогу на међународној
сцени отварањем нових жаришта у регији ОЕБС-а. Изразивши подршку оваквом виду
регионалне сарадње унутар ПСОЕБС-а, он је истакао да сада постоји и одговорност

региона који, нажалост, има искуство с проблемима с којим се сад сусрећу други
региони, да помогне да се те кризе превладају, а да наш регион у новој фази развоја
уједини напоре у оквиру заједничких вриједности.
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Републике Србије у Парламентарној скупштини ОЕБС-а, изјавила је да све земље
региона припадају једном значајном цивилизацијском кругу који је много шири од
западног Балкана, те да заједно дијеле историјску, културну и економску сарадњу.
Она је додала да је за Републику Србију и Босну и Херцеговину врло охрабрујуће то
што су и Словенија и Хрватска успјеле ући у ЕУ и да то охрабрује ове двије земље на
европском путу.
У наставку састанка учесници су се сагласили да за нове изазове који предстоје свакој
од земаља треба искористити заједничке капацитете нашег региона. С тим циљем је
усаглашен текст Нацрта резолуције о сарадњи у Југоисточној Европи, који ће бити
поднесен на предстојећем годишњем засједању те организације (јун/јул 2014, Баку,
Азербејџан).
У Резолуцији се поздравља остварени напредак у регионалној сарадњи земаља
Западног Балкана и изражава подршка европској перспективи свих земаља Југоисточне
Европе. Критикујући неконструктивне предрасуде према земљама овог региона,
Резолуцијом се позива ЕУ да избјегне стварање вјештачких препрека земљама региона
које још нису постале чланице Европске уније.
На састанку је усаглашен и текст Меморандума о сарадњи националних делегација
парламената земаља Југоисточне Европе у ПСОЕБС-у, којим се учесници залажу за
пријатељске и добросусједске односе и заједничку европску перспективу свих земаља
Југоисточне Европе, опредјељују за подстицање успостављања вриједности и
стандарда ОЕБС-а и Европске уније, и подржавају реформе које су у земљама региона
потребне у процесу европских и евроатлантских интеграција.
Меморандумом се учесници обавезују на подстицање и унапређивање међусобних
односа кроз кооперативно партнерство и договор, јачање улоге региона Југоисточне
Европе у Парламентарној скупштини ОЕБС-а и сарадњу на представљању и
афирмацији појединачних и заједничких интереса у три главне ОЕБС-ове димензије
сарадње у области европске и глобалне безбједности.

Предсједавајући Дома народа ПСБиХ и члан Сталне делегације Парламентарне
скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а, др Драган Човић, који је у
Загребу учествовао на састанку националних делегација парламената земаља
Југоисточне Европе у ПСОЕБС-у, састао се и са предсједником Републике Хрватске
Ивом Јосиповићем.
Током састанка истакнуто је да је потребно унаприједити односе ових земаља и
подстаћи развој узајамно корисне сарадње у свим областима и закључено да
интензивна сарадња БиХ, Црне Горе, Хрватске и Србије у оквиру ОЕБС-а може дати
снажан импулс интеграционим активностима и реформским процесима у региону.
Драган Човић је истакао да се регион налази у фази стишавања емоција, али да земље
региона треба организованије да дјелују. При томе, посебну важност треба посветити
међусобном парламентарном повезивању.
Предсједавајући Дома народа данас је навео да природна катастрофа која је задесила
БиХ, Србију и Хрватску показује колико су пред оваквим и другим проблемима
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Будућност цијелог региона је у Европској унији, рекао је током сусрета предсједник
Иво Јосиповић, и нагласио да су као европска тековина и циљеви ОЕБС-а врло важни
за земље нашег подручја. Он је додао да сви ми још увијек тражимо формулу
стабилности и трајног мира и поздравио овај вид регионалне сарадње.

СЕКРЕТАР
СТАЛНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ У ПСОЕБС-у
Јелена Рајаковић
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-Колегијуму Представничког дома
-Колегијуму Дома народа
-Комисији за спољне послове Представничког дома
-Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома
народа
-Сталној делегацији ПСБиХ у ПСОЕБС
-Сектору за међународне односе и протокол
Копија: Министарство иностраних послова БиХ

