Број: 03/1-50-14-7-35-5/14
Сарајево: 09. 4. 2014.

ПРЕДМЕТ: Информација о учешћу чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ на 85. Rose Roth семинару, Сарајево 18-20.3.2014.

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ у периоду од 18-20.3.
2014. учествовали су на 85. Rose Roth семинару у организацији Парламентарне
скупштине НАТО и Парламентарне скупштине БиХ.
Делегацију Заједничке комисије су чинили Душанка Мајкић, предсједавајућа, Борјана
Кришто, прва замјеница предсједавајуће, Шефик Џаферовић, други замјеник
предсједавајуће,
Бериз Белкић,члан Заједничке комисије, Љиљана Милићевићсекретар, и Жељко Грубешић, стручни савјетник.
85. Rose – Roth семинар је одржан с циљем промовисања јачање безбједности,
политичке и економске стабилности и реформи у земљама југоисточне Европе на
њиховом путу ка европским и евроатлантским интеграцијама.
Тродневном скупу, чија је основна тема „Безбједност и демократизација у југоисточној
Европи: јачање безбједности, промовисање реформи“, присуствовало је више од
стотину парламентараца из земаља чланица и придружених чланица НАТО-а, земаља
југоисточне Европе које нису чланице НАТО-а, представници највиших институција
БиХ, невладиног сектора из БиХ и земаља региона, као и један број афирмисаних
стручњака из области одбране и безбједности из БиХ и земаља региона.
Скуп је, у својству домаћина и предсједавајућег уводне сесије, отворио шеф делегације
ПСБиХ у Парламентарној скупштини НАТО-а Божо Љубић, а учесницима и гостима
овог скупа обратио се и предсједавајући Представничког дома ПСБиХ Милорад
Живковић.
Током уводне сесије своје виђење политичке и безбједоносне ситуације у БиХ земљама
региона изнио је Хулио Миранда Каља, бивши Парламентарне скупштине НАТО-а и
специјални извјестилац Комитета за одбрану и безбједност Парламентарне скупштине
НАТО-а, који је нагласио да су врата НАТО-а и ЕУ отворена за све земље југоисточне
Европе, под условом да изграде стабилне, функционалне и демократске институције,
да имају стабилне односе са сусједима и да испуне услове које прописују НАТО и ЕУ.
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У својству предсједника Парламентарне скупштине ОЕБС-а учесницима Rose – Roth
семинара обратио се и предсједник Скупштине Црне Горе Ранко Кривокапић, који је
позвао земље региона да сарађују у провођењу реформи и уједине се у борби против
криминала и корупције.
Током уводне сесије своје излагање у својству експерта имао је и бивши високи
представник међународне заједнице у БиХ Педи Ешдаун.
Семинар је иначе био подијељен у пет сесија. Првог дана семинара се расправљало о
шансама за проширење ЕУ и НАТО-а у југоисточној Европи. Другог дана семинара,
током друге и треће сесије, расправљало се о тренутној политичкој ситуацији у БиХ и о
безбједоносној сарадњи у југоисточној Европи. Трећег дана семинара, 20. марта, било
је ријечи о реформи сектора одбране и изградњи интегритета у БиХ, док је посљедња
сесија била посвећена теми „Косово и Србија – тренутна политичка ситуација и како
даље“.
Предсједавајућа Заједничке комисије
Душанка Мајкић
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