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ИЗВЈЕШТАЈ
са Седме конференције предсједавајућих парламената СЕЕЦП-а,
одржане у Софији 14. априла 2008.
На Седмој конференцији предсједавајућих парламената земаља које учествују у СЕЕЦП-у
(Процес сарадње у Југоисточној Европи), која је одржана у Софији 14. априла 2008,
учествовао је предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине г. Милорад Живковић.
У својим обраћањима учесници су посебно нагласили неопходност јачања улоге
међупарламентарне сарадње и њен значајан допринос развоју укупне сарадње у Југоисточној
Европи и процесу европских интеграција.
На крају конференције учесници су потписали Меморандум о разумијевању о
међупарламентарној сарадњи у Југоисточној Европи и усвојили Завршну декларацију.
Потписивањем Меморандума о разумијевању о међупарламентарној сарадњи договорено је
даље јачање сарадње између парламената у регији с циљем размјене информација, изградње
капацитета парламената, пружања помоћи у усклађивању закона с прописима Европске
уније, унапређивања веза с Европским парламентом, јачања демократских институција и тд.
Меморандум о разумијевању је основа за рад Регионалног секретаријата за парламентарну
сарадњу у Југоисточној Европи, који је основан одлуком предсједавајућих парламената из
2007. године. Главни механизми сарадње ће бити годишња конференција предсједавајућих
парламената, аd hoc састанци на нивоу предсједавајућих и чланова комисија, генералних
секретара и парламентарног особља и други састанци, који се могу видјети у приложеном
календару активности за 2008. годину.
У Завршној декларацији је, између осталог, а на инсистирање наше делегације, у тачки 6.
истакнута подршка Вијећу за регионалну сарадњу са сједиштем у Сарајеву.
У прилогу достављамо:
- обраћање г. Живковића на конференцији,
- Меморандум о разумијевању о међупарламентарној сарадњи у Југоисточној Европи,
- Завршну декларацију конференције,
- План регионалних активности парламената СЕЕЦП-а за 2008. годину,
- Закључке Регионалне парламентарне конференције о визној политици и слободи кретања.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Милорад Живковић
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