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ИЗВЈЕШТАЈ СA ПРВОГ ДИЈЕЛА РЕДОВНОГ ЗАСЈЕДАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, СТРАЗБУР,
27 - 31. 01. 2014.

У Стразбуру је од 27. до 31. јануара 2014. године одржан први дио пленарног засједања
Парламентарне скупштине Савјета Европе којем је присуствовала Делегација
Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

27. 01. 2014.
Засједање је почело избором новог предсједника Парламентарне скупштине Савјета
Европе, те је већ у првом кругу на ту функцију изабрана Ан Брасер, чиме је постала
друга жена предсједница Парламентарне скупштине у њеној историји. Ан Брасер из
Луксембурга (АЛДЕ група), са освојених 165 гласова, побиједила је члана Групе
европских демократа (ЕДГ) Роберта Валтера из Велике Британије.
Након обављеног избора предсједника, Скупштина је такође изабрала 19
потпредсједника ПС Савјета Европе. Босна и Херцеговина је једина позвана земља
чланица (у складу са правилником о ротацији земаља чланица Савјета Европе)
која није имала свог кандидата, односно која није доставила име кандидата за
функцију потпредсједника ПС Савјета Европе, тако да је мјесто потпредсједника
ПС Савјета Европе намијењено за представника Делегације БиХ остало
упражњено односно непопуњено. Савјет Европе обавијестио је ПСБиХ 9.
децембра 2013. године о потреби именовања потпредсједника из Делегације
ПСБиХ, а исту информацију доставила је и секретарка Делегације, у намјери да
се одлука донесе у траженом року.
Парламентарцима се током првог дана засједања у име Аустрије, земље која тренутно
предсједава Савјетом Европе, обратио министар спољних послова Аустрије Себастиан
Курц, који је нагласио потребу јаче одбране слободе изражавања и слободе медија, као

и потребу јаче заштите права азиланата и избјеглица који, како је рекао, представљају
посебне жртве дискриминације.
Чланови Делегације ПСБиХ имали су бројне билатералне састанке са члановима
других националних делегација, активно су учествовали на пленарном засједању, те на
састанцима комитета, као и политичких група Скупштине чији су чланови, а који се
свакодневно одржавају током пленарног засједања.
28. 01. 2014.
Делегација БиХ се током другог дана засједања сусрела са новоизабраним
извјестиоцем Мониторинг комитета ПС Савјета Европе за БиХ сир Роџером Галеом
из Велике Британије, који је именован умјесто гђе Карин С. Волдсет из Норвешке.
Током сусрета размијењене су информације о тренутној политичкој ситуацији у БиХ,
вођени су разговори о могућој скорој посјети извјестилаца Босни и Херецговини, те
иницирана продуктивна сарадња између делегације и извјестилаца у наредном
периоду.
Истог дана, слиједом свог мандата ЕПП, најбројнија политичка група у ПС Савјета
Европе, предложила је посланицу Исмету Дервоз, чланицу Делегације ПСБиХ у ПС
Савјета Европе за позицију прве потпредсједнице Комитета за равноправност и
недискриминацију ПС Савјета Европе. Комитет је једногласно подржао именовање.
Ово је прво именовање чланице/члана Делегације ПСБиХ у неки од комитета ПС
Савјета Европе.
Чланови Делегације сусрели су се и с амбасадором БиХ у Стразбуру Алмиром
Шаховићем. Током разговора размијењене су информације о досадашњем напретку
БиХ у испуњавању преузетих обавеза, као и о могућим будућим корацима у сусрет
предсједавања БиХ Комитетом министара Савјета Европе (мај-новембар 2015).
Током расправе о случају Магнитски, Савјет Европе је препоручио државама
чланицама да слиједе примјер САД и уведу циљане санкције против свих укључених у
смрт руског адвоката Сергеја Магнитског, као што је забрана издавања виза и
замрзавања рачуна, ако надлежна тијела у Русији не реагују адекватно у разумном
временском периоду. Усвојеном Резолуцијом 1966 (2014) на основу извјештаја
извјестиоца г. Андреаса Гроса из Швајцарске Скупштина је позвала руске власти да у
потпуности истраже околности и позадину смрти г. Магнитског, као и могућу
кривичну одговорност свих званичника укључених у његову смрт.
На основу заједничке расправе о превенцији расизма и нетолеранције на тлу Европе
као и борби против расизма у полицији која је одржана другог дана усвојена је
Резолуција 1968 (2014) о стретегији за спречавање расизма и нетолеранције у Европи г.
Давида Давиеса из Велике Британије, као и Резолуција 1967 (2014) о начинима
спречавања расизма у полицији г. Јонаса Гунарсона из Шведске. Комитет за
равноправност и недискриминацију ПС Савјета Европе је у току расправе у пленуму
представљала прва замјеница предсједавајуће Комитета, чланица Делегације ПСБиХ
Исмета Дервоз.
Посебну пажњу привукла је обраћање генералног секретара Савјета Европе Торбјорна
Јагланда, који је позвао земље чланице да појачају напоре с циљем смањења
социјалних неједнакости у друштву, те је посебно истакао значајну улогу Савјета

Европе у промовисању слободе изражавања, приватности и глобалног управљања
интернетом.

29. 01. 2014.
Делегација БиХ при Парламентарној скупштини Савјета Европе сусрела се са
представницима MONEYVAL-a, Џоном Рингутом и Јаном Клајсеном на њихов
захтјев. MONEYVAL представља примарни механизам Савјета Европе за оцјену мјера
које се користе против прања новца и финансирања тероризма. MONEYVAL је
посљедњи пут оцијенио БиХ у јуну 2009. године. Узајамни еволуциони извјештај је
усвојен у децембру 2009. Четврти круг евалуација усклађености законодавства БиХ са
стандардима Савјета Европе требало би да буде одржан у новембру, а у априлу би БиХ
требало да посјете чланови "мисије високог нивоа" MONEYVAL-а. Представници
MONEYVAL-а изразили су забринутост због чињеница да БиХ до сада није успјела да
испуни предвиђене обавезе. Указали су на чињеницу да је према посљедњој евалуацији
наша земља до сада испунила 33 од 110 постављених циљева. Да би четврта евалуација
била успјешна, БиХ треба да усвоји закон о спречавању прања новца и финансирања
терористичких активности те измјене Кривичног закона БиХ у овом сегменту.
Замолили су чланове Делегације да парламентарцима у ПСБиХ пренесу ове
информације и поруке те да се лично ангажују како би поменути закони били што
прије усвојени.
Посебну пажњу трећег дана засједања привукло је излагање предсједника Европског
парламента Мартина Шулца, који је потврдио синергију између двије организације и
нагласио да ће односи између Европског парламента и ПССЕ сигурно јачати. Посебно
је истакао синергију у оквиру поштовања људских права, очувања демократије и
стабилности владавине права.
Истог дана вођене су расправе о утицају интернета на политике, о драматичној
хуманитарној кризи избјеглица из Сирије, те о питању миграната у оквирима
европских држава. На основу тих расправа усвојене су Резолуција 1970 (2014) о
интернету и политици, којом је наглашено да треба искористити прилику да се
захваљујући интенету и друштвеним мрежама успостави директан контакт између
грађана и политичара, Резолуција о питању сиријских избјеглица 1971 (2014), којом се
изражава захвалност свим оним земљама које су до сада примиле значајан број
сиријских избјеглице, као и Резолуција о мигрантима 1972 (2014) и Резолуција о
тестовима интеграције 1973 (2014).

30. 01. 2014.
Скупштина је обавила расправу по хитној процедури о Украјини, током које је речено
да украјинске власти треба да ступе у "отворене, искрене и ефикасне преговоре с
опозицијом". Скупштина поздравља одлуку украјинских власти о укидању Закона о
забрани демонстарција, што, како је речено, представља "први корак" ка мирном
рјешењу политичке кризе.

Резолуцијом 1974 (2014) о фукционисању демократских институција у Украјини, која
је усвојена на основу извјештаја гђе Маилис Репс из Естоније и гђе Мариете де ПурбеЛундин из Шведске, Скупштина позива полицију и демонстранте да се уздрже од било
каквог насиља или акција које би могле изазвати насилне реакције друге стране, те
наглашава да претјерана и несразмјерна употреба силе од полиције представља кршења
људских права.
Присутнима се истог дана обратио аустријски канцелар Вернер Фајман, који је
говорио у великој стопи незапослености младих у Европи, те је позвао европске владе
да предузму исправне кораке с циљем смањења незапослености. Аустријски канцелар
је упозорио да Европи ако се ништа не учини по том питању, пријете масовна
незапосленост, сиромаштво и политичка нестабилност. У свом говору такође је осудио
дискриминацију хомосексуалаца у неким државама чланицама Савјета Европе.

31. 01. 2014.
Петог дана засједања усвојена је Резолуција 1921 (2013) о обавезама међународних
организација да одговарају за своја дјела уколико прекрше људска права. На основу
Резолуције Скупштина је сачинила низ препорука за повећање одговорности
међународних организација. У усвојеном тексту, који се заснива на извјештају
извјестиоца Хосе Марије Бенеита из Шпаније, предлаже се да међународне
организације буду предмет обавезујућег механизма одговорности и да њихов имунитет
буде ограничен.

Припремила1
секретар Делегације
Севда Ваљевчић
Достављено:
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колегијумима оба дома ПСБиХ
Комисији за спољне послове ПДПСБиХ
Комисији за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације
Дома народа ПСБиХ
Делегацији ПСБиХ у ПССЕ
Колегијуму Секретаријата
Сектору за међународне односе и протокол
Министарству иностраних послова БиХ
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Уз сагласност чланова Делегације

