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1СОЛЕГПЈУМУ ПРЕДСТАI{ППЧКОГ ДОп1А ПСБпХ
КОЛЕГ{1ЈУМУ ДOMA 11АРОДА ПСБиХ
IСОЛЕГПЈУЛ7У CEKPETAPi1JATA ПСБиХ
ЧЛА1IОПi1МА ДЕЛЕГАЦ{1ЈЕ ПСБиХ у ПCOEБC-у
КОМПСIIЛ[ 1'.СПОЛЬIIЕ ПОСЛОПЕ ПРЕДСТАВППЧКОГ ДOMA ПСБиХ
KOh1IICIIJII ЗА СПОЉНУ I1 ТРГОВIIПСКУ ПОЛПТ{iKY, ЦАРIIПЕ,
CAOSPATiAJ H КОп1УППКАЦПЈЕ ДОМА 11АРОДА ПСБиХ
CGKTOPY ЗA ОДНОСЕ C JABHOWTiY ПСБиХ

ИЗВЈЕШТАЈ CA ЗИМСКОГ ЗАСЈЕДАЊА ПАРЛАМЕПТАРНЕ СКУПШТИНЕ
OEБC-а Беч, 20— 22, фебруара 2019. годнпе

Y Бечује oд 20.до 22. фебруара 2019. годпне одржапо 18. редовио зггпнеко засједање
Парлалнентарне скупштпне Оргаппзацпје за европску безбједпост B сарадњу
(ПСОЕБС), y чиjent cy раду учесгвовалгг Борјана Кришто, предсједавајуliа
Представппчког дома, ii Барпша Чолак, предсједавдјуби Долга народа н члан
Делегацггје ПСБггХ у ПСОЕБС-у, Дубравко Брдар, шеф Кабшгета предсједавајуliе
Представпичког дома, it 1,lеншга Лепер, секретар Делегације.
Toкoм дводнневиог засједања, 300 парламентараца из 57 земаља члаппца расправљалоје
a миграцпјама, терорпзму, родиггм шгтагг имд ii борбн против корупције као
најважнпјпм безбједпостпгм изазовпана C wojвіа се свпјет тренутно суочава.
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Уочгг засједања одржан је састапак Групе за подршку Путу еввле ПCOEБC-а те је чега
презевтоваи новп пројекат жељезвпчког повсзпвања Азпје н Европе.
Током пзлагања п расправе разматрапп су потепцпјалпн жељезшгчкп правцв као п
еконолгске корпетп оваквог пројекта због емагбења времева ❑ трошка транспорта.
Током првог дава засједања Парлапгсгпарне скупштпгп: ОЕБС-а учсснпцпма cc обрдтво
предсједиик Нацповалиог впјеЕга Аусзрпје Волфгпггг Соботка, предсједпвк ПСОЕБС-а
Георг Церстели те предсједавајунги ОЕБС-а и лшнистар спољних послова Словачке
Мирослав Лдјчак.
Ha сједпици се расправљало о безбједноеппм пзазовпма с којпма cc cycpetiy земље
региона, спречаваљу потеицијалних коифлггката, ситуацијн у Украјингг, елободи медпја
тејачагбу мсђусобногднјалога i сарадње.
Током другог дана засједања разматрдн је пзвјештај Одбора ša миграцпје, као и
взвјсипај Одбора за борбу протггв тсрорпзма.
Једна од телга засједаіьз бпло је трепутно стање ii полптичка сптуацггја у БОСип H
Херцеговингг, са посебиггм нагласком гга извјештај ОЕБС-а о недавно одржапплг
општилг гпборплга у иашој земљн.
Трп одбора OEБC-а расправљала су о тгтањпма као што су огрпничења људских права
борбе против корупцпје, прања новца. фпиапспрање терорвзма те како пајбоље
искорпсппи алате ii мехаивзлге ОЕБС-а за рјешавање дуготрајнпх сукоба. Извјестпоцгг
сва зрп одбора представили су свлје пдсје и намјере за пзвјештаје п иацрте резолуције
која ћe бплг прппрслгепа за овогодишње годншње засједање у Лукселгбургу од 4.до 8.
јУла.
Ha марпигама засједања предсједавајуfiп ПД it ДНПСБггХ Борјана Кришто и Барпша
Чолак одржали су билатералпн састанак ca делегацијом Рспублпке Казахстан, којује
прсдводио предсједппк парлалгепта те земље Нурлан Ниглгатулпн.
Ha састанкује разматрапа могунiност побољшања еконолгских H парламентарних
односа двггје државе. Предеједавајућа Кришто упозналаје саroворнике са тренутнгглг
стагбем у БиХ, те изразила задовољство досадашњолг сарадњом, као н жељу за даљилг
уиапрсђењем сарадње.
Делегашгјгг БиХ уручснје позпв na Конференцггју евроазијских земаља, чијеје
одрждвање плавирано у септелгбру ове године у Астани.

Извјсштај прппрслпша
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Борјана Крпшто
предсједавајуТга ПДПСБнХ

Доставити:
• наслову
■

Сектору зп л+еђународне односе ii протокол

