Број/Broj:01,02,03,04/1-05-1-360/13
Сарајево/Sarajevo, 05. 02. 2013.
ИЗВЈЕШТАЈ СА ПРВОГ ДИЈЕЛА РЕДОВНОГ ЗАСЈЕДАЊА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, СТРАЗБУР,
21 - 25. 01. 2013.
Првио дио редовног засједања Парламентарне скупштине Савјета Европе одржан је у
Стразбуру од 21. до 25. 01. 2013. године. На засједању је учествовала Делегација
Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе, у којој
су били:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Милица Марковић, чланица Делегације
Борјана Кришто, чланица Делегације
Саша Магазиновић, члан Делегације
Сенад Шепић, члан Делегације
Младен Иванић, замјеник члана
Исмета Дервоз, замјеница члана
Севда Ваљевчић, привремени секретар Делегације
Аднан Бешић, преводилац.

21.01.2013.
На отварању зимског дијела засједања Скупштине, парламентарци су минутом ћутања
одали почаст бившем предсједнику Парламентарне скупштине Савјета Европе, г.
Луису Марији де Пучу, који је преминуо прошлог мјесеца. Након одавања почасти,
присутнима се обратио г. Жан-Клод Мињон, који је поново изабран за предсједника
Парламентарне скупштине Савјета Европе, на период од годину дана. У свом
поздравном обраћању осврнуо се на предузете активности током протеклих 12 мјесеци,
те је представио приоритете будућег дјеловања за период за који је поново изабран.
Акценат је ставио на сарадњу са Европском унијом, парламентарну дипломатију и
дијалог, посебно истичући значај држава чланица Савјета Европе.
Првог дана засједања Скупштини су се обратили министар спољних послова Андоре,
предсједавајући Комитета министара, г. Сабоја Суније, као и предсједник Грузије г.
Михаел Сакашвили.
У свом излагању г. Сабоја је као главе теме андорског предсједавања Комитетом
министара најавио промовисање Европске конвенције о људским правима.
Предсједник Грузије г. Михаел Сакашвили је на почетку свог обраћања одао почаст
жртвама грађанима Грузије који су се борили за назависност и демократске
институције, поздравио напредак који је постигнут до сада, те позвао земљу да
настави путем демократске трансформације.

Чланови делегација ПСБиХ током зимског дијела засједања имали су бројне
билатералне састанке са члановима других националних делегација, те су активно
учествовали у раду комитета, као и политичких група ПССЕ чији су чланови.

22.01.2013.
Другог дана засједања одржана је расправа о ситуацији на Косову. У усвојеној
Резолуцији 1912 (2013) истакнута је потреба одржавања веза Савјета Европе и власти
Косова на свим нивоима, те потреба интензивирања и проширења дијалога са
изабраним предствницима у Скупштини Косова. Скупштина жали због спорог
напретка у области борбе против организованог криминала и корупције, те позива
власти Косова да раде на јачању владавине права, правних, институционалних и
политичких оквира у борби против корупције. У складу са предлогом извјестиоца г.
Бјорна фон Сидоуа из Шведске, Скупштина је позвала Приштину и Београд на сарадњу
са Међународним кривичним судом за бившу Југославију (ICTY), те је одлучила да
помно прати даља збивања на подручју Косова.
Истог дана усвојена је и Резолуција 1913 (2013) на основу извјештаја г. Тура Елзинга
из Холандије о активностима Европске банке за обнову и развој, у којој је посебно
истакнут значај сарадње са цивилним друштвом, док је потпредсједник Европске банке
за обнову и развој г. Ханс Петер Ланкес нагласио значај сарадње банке са Савјетом
Европе.
О активностима Европске банке за обнову и развој говорио је и члан Делегације
ПСБиХ, г. Сенад Шепић, који је рекао да је ова банка једна од највећих
институционалних инвеститора у БиХ. Од 1996. године, од када је наша земља чланица
ове институције, подржано је готово 100 пројеката, углавном у области
електроенергетског сектора те путне и комуналне инфраструктуре, истакао је г.
Шепић.
Захвалио је на досадашњим активностима ове институције те позвао Европску банку за
обнову и развој на већи ангажман у подршци економским реформама и потребном
напретку на евроатлантском путу.
Такође, позвао је да охрабре стране инвеститоре да улажу у БиХ, прошире подршку
приватном сектору, те развоју малих и средњих предузећа и отварању нових радних
мјеста која су сада најбитнија за Босну и Херцеговину.
Другог дана засједања одржана је и расправа о осигурању одрживости Суда из
Стразбура: структуралним недостацима у земљама чланицама. У Резолуцији 1914
(2013) усвојеној на основу извјештаја извјестиоца г. Серхија Кивалова из Украјине,
Скупштина је позвала земље чланице на уклањање одређених постојећих недостатака,
те је представила низ мјера којима би се побољшао правосудни систем. У оквиру ове
расправе присутнима се обратила министрица правде Италије гђа Паола Северино,
која је нагласила улогу Европског суда за људска права у одбрани основних људских
права. У свом обраћању гђа Северино је истакла низ мјере којима би се смањила
попуњеност затвора.
Истог дана одржана је и расправа о постмониторинг дијалогу са Бугарском, на основу
извјештаја извјестиоца г. Лука Волонтеа из Италије, те је усвојена Резолуција 1915
(2013). Скупштина је поздравила напредак Бугарске у испуњавању преузетих обавеза
од њеног ступања у пуноправно чланство Савјета Европе, као и напоре које чине

власти у Бугарској при спровођењу кључних реформи, са посебним освртом на
увођење закона о функционисању правосуђа. Међутим, Скупштина такође сматра да
власти морају преузети пуну одговорност за спровођење реформи, те указује на
чињеницу да независност судства није увијек било потпуна поштована, те да проблеми
организованог криминала и борба против корупције још увијек нису ријешени. С
обзиром на наведено, Скупштина је одлучила да настави да прати дешавања и развој
догађаја у тој земљи, посебно у погледу реформе правосуђа, слободе медија,
транспарентности власништва над медијима као и ревизије изборног закона.
23.01.2013.
Трећег дана засједања чланови Делегације ПСБиХ у ПССЕ сусрели су се са шефицом
Комитета за мониторинг, гђом Каролин Раво, и са извјестиоцем ПССЕ за БиХ г.
Вареикисом Еугенијусом. Током разговора размијењене су информације о досадашњем
напретку БиХ у испуњавању преузетих обавеза као и о могућим будућим корацима
везаним за пуни извјештај о БиХ, чија је презентација предвиђена за крај 2013. године.
Поводом тога предвиђено је да извјестиоци ПССЕ у априлу ове године посјете БиХ с
циљем припрема за израду потпуног извјештаја. Посљедњи пуни извјештај о БиХ пред
Парламентарном скупштином Савјета Европе презентован је 2008. године.
Истог дана на састанку Комитета за науку, културу, образовање и медије ПССЕ
чланица Делегације ПСБиХ гђа Исмета Дервоз представила је нацрт резолуције
“Индустријско насљеђе у Европи“, коју је Комитет једногласно усвојио. Ово је
посљедњи корак прије усвајања извјештаја и резолуције пред Сталним комитетом
Савјета Европе, који је планиран за март ове године.
Састанку Комитета присуствовао је и амбасадор у Сталној мисији БиХ при Савјету
Европе г. Алмир Шаховић, који је присутнима најавио активности које би у току
године могле пратити усвајање првог извјештаја извјестиоца из БиХ, организацију
изложбе о индустријском насљеђу у сарадњи са амбасадорима свих земаља чланица
Савјета Европе.
Трећег дана засједања Скупштина је обавила расправу о Грузији и Русији и
хуманитарној ситуацији у регијама погођеним ратом и сукобима. Према Резолуцији
1916 (2013) усвојеној на основу извјештаја гђе Тине Акетофт из Шведске, изгледи за
повратак расељених лица су доста неизвјесни, што значи да трајно рјешавање
стамбених питања и пружање егзистенције расељеним лицима и даље представља
изазов властима Грузије.
Резолуцијом 1917 (2013) о поштовању обавеза и ангажмана Азербејџана, Азербејџан је
позван на спровођење законодавства у областима кључним за правилно
функционисање демократских институција. Према резолуцији усвојеној на основу
извјештаја извјестиоца г. Педра Аграмунта из Шпаније и г. Јосефа Дебона Греха са
Малте, Азербејџан је направио напредак када је у питању успостављање законодавног
оквира у неким областима које су пресудне за функционисање демократских
институција, али, на жалост, Скупштина је забринута због кршења владавине закона и
поштовања људских права. Још увијек постоји проблем независности судства. Према
Скупштини, има много недостатака и мањкавости када је у питању изборни процес,
тако да од ступања Азербејџана у пуноправно чланство Савјета Европе још ниједни
предсједнички ни парламентарни избори нису у потпуности одржани у складу са
демократским стандардима. Када је у питању функционисање плуралистичке

демократије, Скупштина сматра да неке врло познате и значајне опозиционе странке
Азербејџана нису заступљене у парламенту, те да не постоји политички дијалог с
њима. Ситуација није најбоља ни када су у питању слобода изражавања, слобода
медија, слобода окупљања и слобода удруживања. С обзиром на наведено, Скупштина
је одлучила да настави пратити испуњавање обавезе и ангажмана у овој земљи.
Нацрт резолуције о питањима политичких затвореника у Азербејџану, извјестиоца г.
Кристофа Страсера из Њемачке, није прихваћен.

24.01.2013.
Четвртог дана засједања ПССЕ обратио се европски комесар за проширење и политику
европског сусједства г. Штефан Филе. У свом обраћању осврнуо се на Босну и
Херцеговину, и на, како је рекао, ћорсокак у вези са спровођењем пресуде Европског
суда за људска права у предмету Сејдић и Финци. Година дана прије избора није
идеална за постизање компромиса, али Босна и Херцеговина нема избора, рекао је г.
Филе. Генерални секретар Јагланд јасно је рекао да, уколико ово питање не буде
ријешено, сљедећи избори неће бити у складу са европским стандардима. Осим тога,
због неизвршења пресуде до даљег је у застоју процес потписивања Споразума о
стабилизацији и придруживању као и подношење вјеродостојне апликације за чланство
у ЕУ. Тек када Споразум о стабилизацији и придруживању ступи на снагу, ЕУ ће бити
у позицији да подржи Босну и Херцеговину у рјешавању структуралних недостатака
Дејтона. Током своје прошлонедјељне посјете Бриселу, шеф Делегације и специјални
представник ЕУ Соренсен добио је ојачани политички мандат. Бароница Ештон и ја
смо били јасни да он, у покушају постизања рјешења, има нашу пуну подршку за
интензивнији ангажман са политичким вођама и владиним представницима, нагласио
је г. Филе.
Г. Филе је рекао да је јасно ставио до знања представницима Босне и Херцеговине да,
када се говори о пресуди у предмету Сејдић и Финци, два мита морају бити
разоткривена. Први је да није истина да ће земље чланице ЕУ евентуално снизити
критерујуме за подношење вјеродостојне апликације за чланство ако власти Босне и
Херцеговине и даље не буду успијевале постићи заједничко рјешење. Други је да није
тачно да ће одуговлачење у спровођењу пресуде у предмету Сејдић и Финци довести
до ситуације која ће погодовати бржем постизању рјешења након избора – јер ми
нећемо сматрати да су такви избори одржани у складу са одговарајућим стандардима.
Рјешење је потребно сада. У вези с тим, улога институција смјештених у Стразбуру у
помагању властима Босне и Херцеговине је кључна – то укључује Скупштину,
уваженог предсједника Мињона и генералног секретара Јагланда, којима је г. Филе
захвалио на досадашњој сарадњи и замолио за њихову сталну активну укљученост. У
овим тешким временима за Европу, проширење је и даље дио рјешења. Европска унија
никад није градила зидове него је уклањала линије подјеле, помоћу својих вриједности
и принципа. Нема снажнијег инструмента трансформације од проширења, те га
морамо и даље мудро користити, истакао је г. Филе.

Истог дана обављена је и расправа о стању слободе медија у Европи. У Резолуцији
1920 (2013) усвојеној на основу извјештаја извјестиоца г. Матса Јохансона из Шведске,
Скупштина је позвала на заштиту новинара, мањи притисак на медије и транспарентије
власништво над медијима. У том погледу, Скупштина је посебно позвала Русију,
Туску, Мађарску и Бјелорусију да предузму конректне кораке.

25.01.2013
Петог дана засједања усвојена је Резолуција 1921 (2013) о равноправности полова и
усклађивања породичног и професионалног живота, те подијељеној одговорности на
основу извјештаја извјеститељке гђе Кармен Кинтанила из Шпаније. Усвојеном
резолуцијом Скупштина је позвала владе на увођење одређених мјера заједничке
одговорности, као што су родитељски допуст, који омогућава родитељима да се брину
за дјецу на једнак начин, те доношење закона о раду који омогућавају флексибилније
облике организације и не утичу негативно на напредовање у каријери.
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