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KOLEGIJU ZASTUPNIČKOG DOMA PSBiH
KOLEGIJU DOMA NARODA PSBiH
ČLANOVIMA IZASLANTVA PSBiH u PSOESS-a

IZVJEŠĆE S OESS-OVE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE o TEMI: „ULOGA
PARLAMENTARACA U POTICANJU EKONOMSKE SURADNJE I VEZA U
PODRUČJU KULTURE DUŽ PUTA SVILE“, Baku, 13.-14. ožujka 2018.

U Bakuu je 13. 3. 2018. održana OESS-ova međunarodna konferencija posvećena Putu svile,
u čijem su radu iz PSBiH sudjelovali: Aleksandra Pandurević, predsjedateljica Izaslanstva
PSBiH u PSOESS-u, Halid Genjac, drugi zamjenik predsjedateljice Izaslanstva, i Dženana
Leper, tajnica Izaslanstva.
Međunarodna konferencija bila je posvećena temi: "Uloga parlamentaraca u jačanju
ekonomske suradnje i kulturnih veza na Putu svile", a organizirali su je Parlament Republike
Azerbajdžan (Milli Majlis) i Skupina za potporu Putu svile PSOESS-a.
Na inicijativu Azerbajdžana, osnovana je OESS-ova Skupina za potporu Putu svile, koju je na
početku činilo 17 zemalja, a sada ima 22 države članice.
Otvarajući konferenciju, predstavnik Azerbajdžana i potpredsjednik PSOESS-a Azay Guliyev
rekao je da će konferencija biti podijeljena na nekoliko grupnih sastanaka o jačanju
gospodarskih i trgovinskih odnosa, olakšavanju prometa te promicanju kulturne razmjene i
dijaloga. Na konferenciji je usvojena i Deklaracija iz Bakua.
Ostali govornici bili su: zamjenica predsjedatelja Izaslanstva Parlamenta Azerbajdžana u
Parlamentarnoj skupštini OESS-a Bahar Muradova, predsjednik Parlamentarne skupštine
OESS-a George Tsereteli i predsjednik Parlamenta Crne Gore Ivan Brajović.
Obraćajući se sudionicima ovoga skupa, azerbajdžanski ministar vanjskih poslova Elmar
Mammadyarov rekao je: Kazao je da parlamentarci imaju ključnu ulogu u poticanju
gospodarskih prilika i unaprjeđenju trgovine zarad podrške sigurnosti diljem područja OESSa, dodavši kako u svim zemljama OESS-a raste svijest o vezi između gospodarskog uspjeha i
individualne sigurnosti.

Na konferenciji su također govorili: potpredsjednik OESS-a Viktor Paul Dobre (Rumunjska) i
predsjedatelj Odbora za politička pitanja i sigurnost OESS-a Filippo Lombardi (Švicarska), a
teme njihovih izlaganja bile su vezane uz unaprjeđenje međusobno korisne gospodarske
suradnje i trgovinskih veza.
Predsjedateljica Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini
Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (PSOESS) Aleksandra Pandurević i njezin
zamjenik Halid Genjac sudjelovali su u radu Međunarodne konferencije posvećene ulozi
parlamentaraca u poticanju ekonomske suradnje i veza u području kulture duž Puta svile, koja
je otvorena u Bakuu, u organizaciji Parlamenta Republike Azerbajdžan i Skupine za potporu
Putu svile PSOESS-a.
U obraćanju sudionicima, član Izaslanstva PSBiH u PSOESS-u Halid Genjac prenio je
pozdrave prijateljskom narodu Azerbajdžana i zahvalio se domaćinima na organiziranju ove
konferencije, naglasivši da PSOESS ovakvim aktivnostima ostvaruje jednu od svojih ključnih
uloga u uspostavljanju suradnje i dijaloga između zemalja sudionica.
Genjac je ocijenio da će inicijativa Azerbajdžana za uspostavu Skupine za potporu Putu svile
PSOESS-a doprinijeti jačanju ekonomskih odnosa između zemalja čiji su predstavnici
okupljeni na konferenciji. Posebno je naglasio da će Bosna i Hercegovina podržati jačanje
ekonomske, transportne, trgovinske i kulturne suradnje između zemalja koje se nalaze duž
drevnog Puta svile.
Govoreći o iskustvu BiH u kojoj se stoljećima susreću vjere, kulture i civilizacije, Genjac je
naglasio značaj suradnje u području kulture, koja će, kako je rekao, doprinijeti boljem
razumijevanju među državama članicama OESS-a.
Na tri panela sudionici ove konferencije razgovarali su o unaprjeđenju međusobno korisne
ekonomske suradnje i trgovinskih veza, o pojednostavljenju transportnih veza i logistike, kao
i o izgradnji povjerenja, unaprjeđenju dijaloga i razmjeni događaja iz područja kulture.
Skupina za potporu Putu svile PSOESS-a uspostavljena je 8. srpnja 2017. na godišnjem
zasjedanju PSOESS-a u Minsku.
Na konferenciji je potpisana i Deklaracija iz Bakua.
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