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ПРЕДМЕТ: Информација о састанку с амбасадором Републике Албаније у БиХ

Други замјеник предсједавајуће Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, г.
Шефик Џаферовић, примио је 13. 10. 2011. године у посјету амбасадора Републике
Албаније у БиХ, Њ.Е. Фламура Гашија. Осим господе Џаферовића и Гашија, састанку
су присуствовали и представници Канцеларије секретара Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић,
стручни сарадник.
Шефик Џаферовић је укратко упознао амбасадора са тренутним стањем на путу Босне
и Херцеговине ка европским и евроатлантским интеграцијама, те улогом
Парламентарне скупштине БиХ на том путу, наглашавајући при томе хитност
рјешавања оних питања која су институције Европске уније и НАТО означили као
приоритетне за нашу земљу, а то се прије свега односи на реализацију пресуде
Европског суда за људска права у предмету Сејдић и Финци, као и рјешавање питања
непокретне војне имовине.
Амбасадор Гаши навео је да ће се Албанија, као земља која је пуноправна чланица
НАТО-а, и даље заузимати за прогресивни пут Босне и Херцеговине за стално чланство
у НАТО, те пружити нашој земљи сваку помоћ потребну за реализацију услова
предвиђених Акционим планом за чланство (МАП). Још је навео да је Албанија у
другој половини ове године преузела предсједавање Јадранском повељом, политичким
опредјељењем земаља западног Балкана које се показало изузетно успјешним у
њиховом процесу евроатлантских интеграција.
С тим у вези, амбасадор Гаши је такође замолио господина Џаферовића да делегација
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ узме своје учешће на предстојећој
конференцији Јадранске повоље А5, која ће се одржати 24. и 25. 10. 2011. године у
Тирани. Основни циљ одржавања ове конференције је давање даље снажне подршке
сарадњи земаља западног Балкана по принципима Јадранске повоље, те јачање
безбједности, стабилности и просперитета у њима, као и убрзање реформи које јачају
демократске институције, владавину права, људска права и грађанске слободе у
региону. Амбасадор је нагласио да је учешће Босне и Херцеговине на овој
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конференцији веома значајно, те навео чињеницу да је Парламент Републике Албаније
обезбиједио и покрио трошкове хотелског смјештаја за све учеснике конференције.
Шефик Џаферовић захвалио је амбасадору Гашију на позиву који је упутио
Заједничкој комисији у име Парламента Републике Албаније, те нагласио да ће
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ на наредној сједници, која ће бити
одржана 18. 10. 2011. године, разматрати овај позив и заузети став о учешћу чланова
Комисије на наведеној конференцији, након чега ће о договореном информисати
организатора, као и њега лично.
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