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Извјештај са пленарног засједања ПССЕЕЦП -а о теми “ 20 година
СЕЕЦП-а:
Регион - нове реалности и заједничке перспективе” - Софија, 10. и 11. јуни
2016.
Чланови Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини
Процеса сарадње у Југоисточној Европи (ПССЕЕЦП) Бариша Чолак, Момчило
Новаковић и Ханка Вајзовић учествовали су на пленарном засједању ПССЕЕЦП-а,
састанцима општих комитета и састанку Сталног комитета ПССЕЕЦП-а, одржаних 10.
и 11. јуна у Софији. Овим састанцима завршено је једногодишње предсједавање
Републике Бугарске овом иницијативом.
Осим сталних чланова делегација, на скупу су учествовали предсједници парламената:
Милан Брглез, предсједник Државног збора Републике Словеније, предсједник
Скупштине Косова, предсједник Народног собрања Македоније Трајко Вељаноски,
предсједница Велике народне скупштине Републике Турске Ајша Нур Бахчекапили.
Овогодишње пленарно засједање ПССЕЕЦП-а којем је предсједавала предсједница
Народне скупштине Републике Бугарске Цецка Цачева било је посвећено теми: „20
година СЕЕЦП-а: Регион - нове реалности и заједничке перспективе“. Представници
земаља чланица истакли су најважнија достигнућа ове регионалне иницијативе у
претходне двије деценије, па је у том смислу наглашено да се, захваљујући формирању
Парламентарне скупштине СЕЕСП-а у мају 2014. године, сарадња између држава
региона подигла на много виши ниво. Такође је истакнуто очекивање да ће у наредном
периоду доћи бити постигнута сагласности о избору сједишта Секретаријата и
успостављања Секретаријата ПССЕЕЦП-а, што би дало додатан мотив раду
Парламентарне скупштине.
У име Делегације Парламентарне скупштине БиХ о главној теми је говорио замјеник
предсједавајућег Дома народа ПСБиХ и замјеник предсједавајућег Делегације ПСБиХ
у ПССЕЕЦП-у Бариша Чолак, који је у свом обраћању истакао важност регионалне
организације СЕЕЦП-а покренуте 1996. у Софији, која је с временом објединила 12
земаља Југоисточне Европе око заједничких интереса, а то су: јачање безбједносне и
политичке ситуације, сарадња у области демократије, правосуђа и борбе против

илегалних активности те јачања економских односа. Говорећи о економској сарадњи, г.
Чолак је навео да је Европска комисија планирала значајна средства за овај регион, што
је од кључне важности, посебно за земље које још увијек нису пуноправне чланице
Уније, како бисмо већ у раној фази свог европског пута, економски, инфраструктурно
и енергетски били интегрисани у ЕУ. Г.Чолак је посебно нагласио опредијељеност
БиХ за европски пут и указао на важност интензивне регионалне сарадње у том
процесу те да СЕЕЦП као регионална организација доказује да је парламентарна
демократија важан фактор сарадње с циљем мира, стабилности и укупне регионалне
сарадње.
На састанцима Општег комитета за економију, инфраструктуру и енергетику, Општег
комитета за правосуђе, унутрашња питања и безбједносну сарадњу и Општег комитета
за друштвени развој, образовање, науку и истраживање, договорене су теме наредних
састанака комитета. Разматрана је и усвојена кандидатура Републике Турске за
предсједавање Општим комитетом за друштвени развој, образовање, науку и
истраживање, а кандидатуре Републике Србије и Косова још ће бити предмет
договарања на састанку Сталног комитета који ће бити одржан у оквиру
предсједавања Републике Хрватске.
На састанку Сталног комитета СЕЕЦП-а није усвојен приједлог представника
Делегације Републике Бугарске да се формира ад хок експертска радна група која би се
бавила питањима правног статуса и буџетом Секретаријата ПССЕЕЦП-а.
На пленарном засједању је усвојена Завршна декларација као и програм рада
Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а за предстојећи једногодишњи период
предсједавања Републике Хрватске.
Сљедећи састанак Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а биће одржан у Загребу, током
2017. године.
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