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I Z V J E Š Ć E
SA ZIMSKOG ZASJEDANJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-a,
BEČ, 18.-20. VELJAČE 2015. GODINE

Sarajevo, 26. veljače 2015. godine

IZVJEŠĆE O SUDJELOVANJUU IZASLANSTVA PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE NA 14. ZIMSKOM ZASJEDANJU
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-a

U Beču je od 18. do 20. veljače 2014. održano 14. redovito zimskog zasjedanje
Parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (PSOESS), u čijem su
radu sudjelovali Lazar Prodanović, član Izaslanstva Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine u PSOESS, i Jelena Rajaković, tajnica Izaslanstva. Za vrijeme trodnevnog
zasjedanja, 250 zastupnika iz 57 zemalja članica raspravljalo je o najvažnijim sigurnosnim
izazovima s kojima se svijet trenutačno suočava. Zasjedanje je počelo Mediteranskim
forumom, na kojem se raspravljalo o pitanjima migracija, prijetnjama nasilnog ekstremizma,
kao i o problemima nastalim nakon Arapskog proljeća i novih izraelsko-palestinskih sukoba.

Na plenarnom dijelu zasjedanja sudionicima se obratio predsjedatelj OESS-a i srbijanski
ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, koji je u osvrtu na krizu u Ukrajini pozvao sve strane
da se potpuno pridržavaju dogovorenog Paketa mjera za primjenu Sporazuma iz Minska.
Dačić je apelirao na sve strane da se suzdrže od bilo kakve akcije koja bi mogla ugroziti
primirje na istoku Ukrajine, a koje je stupilo na snagu 15. veljače. Na poštivanje primirja i
primjenu Sporazuma iz Minska pozvao je u svome obraćanju i predsjedatelj PSOESS-a Ilka
Kanerva. U raspravi o ovome pitanju istaknuto je kako ne bi smjela biti propuštena prilika za
mirno rješenje sukoba. Zaključeno je potrebnim, kako bi podrška OESS-a bila djelotvorna, da
sve strane blisko surađuju s Posebnom promatračkom misijom, poštuju i osiguraju zaštitu te
nesmetan pristup i slobodu kretanja prosmatračima na terenu. Održane su i sjednice sva tri
opća odbora PSOESS-a, na kojima su sudionici nedvojebeno osudili nedavne terorističke
napade u Francuskoj i Kopenhagenu. Istaknuli su za potrebnu jednoglasnu osudu svih oblika
terorizma uz istodobno osiguranje uvjeta da naša društva ostanu ujedinjena protiv pokušaja
stvaranja podjela po osnovi vjerske, kulturne, etničke, nacionalne i rasne pripadnosti.
Posebna pozornost posvećena je i fenomenu stranih boraca – terorista, kao i nasilnom
ekstremizmu i radikalizmu koji vode k terorizmu, a naričito radikalizaciji mladih i žena.

Zaključeno je kako se ne smije zanemariti i šire strateško sagledavanje europske sigurnosti i
značaja poštivanja naših zajedničkih vrijednosti i načela, te naglašeno da je uloga OESS-a u
tom smislu i dalje od ključnoga značaja.

TAJNICA
IZASLANSTVA PSBiH U PSOESS-u
Jelena Rajaković

Dostaviti:
- Kolegiju Zastupničkog doma
- Kolegiju Doma naroda
- Povjerenstvu za vanjske poslove Zastupničkog doma
- Povjerenstvu za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda
- Izaslanstvu PSBiH u PSOESS-u
- a/a
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