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Број: 04/5-50-15-449-3/15
Сарајево, 28. 05. 2015. године
ПРЕДМЕТ: Извјештај са 60. прољетног засједања Парламентарне скупштине НАТО-а,
одржаног у Будимпешти, од 15. до 18. 05. 2015. године
У раду 60. прољетног засједања Парламентарне скупштине НАТО-а, одржаног у Будимпешти,
од 15. 05. до 18. 05. 2015. године, учествовали су: Никола Ловриновић, предсједавајаући, и
Асим Сарајлић, члан Делегације Парламентарне скупштине БиХ у ПСНАТО-у.
15. 05. 2015. године
Одржан је састанак секретара делегација током којег је детаљно презентован план рада, нацрт
предложених декларација, информација о распореду рада комитета на прољетном засједању
ПСНАТО-а.
Делегација ПСБиХ у ПСНАТО-у посјетила је Делегацију БиХ у Републици Мађарској, гдје их је
примио Жељко Јањетовић, амбасадор Босне и Херцеговине у Републици Мађарској са
сарадницима.
Амбасадор Јањетовић са сарадницима упознао је делегацију с активностима Амбасаде у
Републици Мађарској, стању билатералних односа БиХ и Мађарске, активностима око припреме и
учешћа Делегације ПСБиХ у раду 60. прољетног засједања ПСНАТО-а.
16. 05. 2015. године
Рад прољетног засједања ПСНАТО одвијао се према утврђеном плану. Прије почетка рада
Комитета одржани су састанци политичких групација Конзервативаца и Кршћанских демократа,
Алијансе либерала и демократа и групације Социјалиста. На поменутим састанцима размијењена
су мишљења о темама које су предвиђене за расправу током прољетног засједања.
Делегација ПСБиХ присуствовала је сједници Комитета за одбрану и безбједност ПСНАТО-а
којим је предсједавала Никол АМЕЛИН (Француска), предсједавајућа.
Током засједања Комитета разматрано је:
1.

Коментар генералног секретар НАТО-а, предсједавајућег Сјеверноатлантског вијећа о
политичким препорукама које је Парламентарна скупштина НАТО-а усвојила током
2014,

2.

Генерални извјештај - Хибридно ратовање: Нови изазов за НАТО,

3.

Нацрт извјештаја Поткомитета за будуће безбједносно-одбрамбене способности Спремност Акционог плана: Осигурање и одбрана за безбједносно окружење након
2014,

4.

Нацрт извјештаја Поткомитета за трансатлантску одбрамбено-безбједносну сарадњу,
Остварење циљева Самита: јачање трансатлантске везе
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5.

Нацрт посебног извјештаја о Авганистану – Пост-ИСАФ Авганистан

Током засједања Комитета одржана је панел-дискусија којом је предсједавао генералпуковник Џон В. НИКОЛСОН Јуниор, командант савезничке копнене команде НАТО-а и
Стефен Р. КОВИНГТОН, савјетник за стратешке и међународне послове SACEUR
(врховни савезнички командант Европе) за развојну стратегију НАТО-а према југу.
Презентације о стању у сектору одбране Мађарске одржали су Ћаба ХЕНДЕ, министар
одбране Републике Мађарске, и генерал Тибор БЕНКО, шеф обране и начелник мађарских
оружаних снага.
Учесници у раду Комитета упознати су и са резимеом будућих активности Поткомитета за
будуће безбједносно-одбрамбене способности и резимеом будућих активности Поткомитета
за трансатлантску одбрамбено-безбједносну сарадњу.

17. 05. 2015. године
Чланови Делегације ПСБиХ узели су ућешће у раду Комитета за политичка питања.
Комитет за политичка питања ПСНАТО-а којим је предсједавао Хосе ЛЕЛО (Португал),
предсједавајући, разматрао је:
1. Коментар генералног секретара НАТО-а, предсједавајући Сјеверноатлантског вијећа о
политичким препорукама које је Парламентарна скупштина НАТО-а усвојила током 2014.
2. Нацрт генералног извјештаја Русија и евроатлантска заједница.
3. Нацрт извјештаја Поткомитета о партнерству НАТО-а; Партнери НАТО-а широм свијета
3. Нацрт извјештаја Поткомитета за трансатлантске односе - Нестабилност у Леванту –
Изазови за безбједност НАТО-а.
Током засједања Комитета за политичка питања одржана је презентација о улози Мађарске
у трианглу ЕУ-САД-Русија, Иштвана МИКОЛА, државног секретара за политику
безбједности и међународну сарадњу Министарства за спољне послове и трговину
Мађарске, те презентација амбасадора професора Иштвана ГЈАРМАТИЈА, предсједника
Међународног центра за демократску транзицију, Мађарска, о теми. Криза у Украјини –
Тест за трансатлантску солидарност те презентација Флоренс ГАУБ, више аналитичарке
Института ЕУ за студије безбједности, о Либији: од ослобођења до лустрације.
18. 05. 2015. године
Чланови Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у, и Шефик Џаферовић, предсједавајући Представничког
дома ПСБиХ, учествовали су у раду пленарног засједања ПСНАТО-а.
Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(ПСБиХ) Шефик Џаферовић изразио је током засједања Парламентарне скупштине НАТО-а
чврсто опредјељење Босне и Херцеговине да даље напредује у процесу европских и
евроатлантских интеграција.
У обраћању учесницима 60. прољетног засједања ПСНАТО-а, предсједавајући Џаферовић
нагласио је да су европске и евроатлантске интеграције и интерес и циљ наше државе.
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Изражавајући увјерење да трајно стабилне Европе нема без стабилног Балкана, те да
стабилног Балкана нема без стабилне Босне и Херцеговине, предсједавајући Џаферовић
истакао је да евроатлантска агенда БиХ и Балкана јесте јако важна и за овај регион, као и за
цијелу Европу.
Осим предсједавајућег Џаферовића, учесницима су се, на позив предсједавајућег
Парламентарне скупштине НАТО-а Мајкла Тарнера, обратили и предсједници парламената
Црне Горе, Грузије и Македоније.
Парламентарна скупштина НАТО-а усвојила је у Будимпешти и Декларацију о проширењу
НАТО-а у којој се потврђује пуна и стална подршка проширењу НАТО-а државама које теже
ка чланству – Босни и Херцеговини, Грузији, Црној Гори и Македонији.
У Декларацији, у којој се наводи да ће Црна Гора до краја 2015. године бити позвана да се
придружи НАТО-у, истиче се да врата НАТО-а остају отворена за европске земље које су
спремне и могу испунити захтјеве за чланство, те позивају владе и парламенти држава које
теже ка чланству да удвоструче напоре и ријеше преостала питања на свом путу ка чланству
у НАТО-у.
Делегација ПСБиХ у ПСНАТО-у и предсједавајући Џаферовић су након 60. прољетног
засједања ПСНАТО-а у Будимпешти одлучили да упуте писмо Министарству иностраних
послова БиХ у којем би посебно истакли веома ангажован и професионалан однос
амбасадора БиХ у Републици Мађарској Жељка Јањетовића и његових сарадника у припреми
и току 60. прољетног засједања ПСНАТО-а.
Извjeштaj сaчиниo:
сeкрeтaр Дeлeгaциje
Жeљкo Грубeшић
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
Никола Ловриновић
Прилози:
-Декларација о проширењу НАТО-а
-Излагање Шефика Џаферовића, предсједавајућег Пердставничког дома ПСБиХ на пленарном
засједању ПСНАТО-а
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