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ИЗВЈЕШТАЈ СА ДРУГОГ ДИЈЕЛА РЕДОВНОГ ЗАСЈЕДАЊА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, СТРАЗБУР,
23 - 27. 04. 2012.
Други дио редовног засједања Парламентарне скупштине Савјета Европе одржан је у
Стразбуру од 23. до 27. 04. 2012. године. На засједању је учествовала Делегација
Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе, у којој
су били:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Милица Марковић, члан Делегације;
Саша Магазиновић, члан Делегације;
Борјана Кришто, члан Делегације;
Сенад Шепић, члан Делегације;
Севда Ваљевчић, привремени секретар Делегације, и
Аднан Бешић, преводилац.

23. 04. 2012.
Други дио редовног засједања Парламентарне скупштине Савјета Европе отворио је
предсједник Парламентарне скупштине Савјета Европе Жан-Клод Мињон. Након
отварања Скупштина је потврдила акредитиве Делегације Босне и Херцеговине, као и
осталих националних делегација. На отварању засједања Скупштина је одлучила да
током априлског засједања одржи хитну расправу о ситуацији у Сирији као и о
текућим питањима о теми “Будућност Европског суда за људска права и Декларација
из Брајтона”. Скупштина је, уз остало, изабрала и своја два потпредсједника, а то су:
Фернандо Бодени из Луксембурга и Хосе Мариа Бенеито Перез из Шпаније.
24. 04. 2012.
Другог дана засједања, 24. 04. 2012. године, обављен је избор судије Европског суда
за људска права из Белгије. Скупштина је изабрала Пола Леменса након што је
добио апсолутну већину гласова. Мандат г. Леменса трајаће девет година, а дужност
судије почеће обављати 12. 09. 2012. године.
Након избора судије Европског суда за људска права из Белгије г. Леменса,
Скупштини се обратио министар за спољне послове и сарадњу Марока Сад дине Ел
Отмани, који је обећао да ће осигурати успјех партнерства своје земље са
Парламентарном скупштином Савјета Европе. Г. Ел Отмани истакао је да Мароко
дијели вриједности које промовише Савјет Европе, те да упркос свим радикалним

промјенама и превирањима у регији постоји изузетно чврст темељ за успостављање
владавине права и одрживог економског развоја.
25. 04. 2012.
Трећег дана засједања, поводом обиљежавања десете годишњице пријема БиХ у
пуноправно чланство Савјета Европе у организацији Сталне мисије Босне и
Херцеговине у Стразбуру, у лобију испред сале у којој се одржава пленарно засједање
ПССЕ отворена је изложба слика под називом „Кад су комшије били људи“ („When
Neighbours were fellow human Beings“). Тема изложбе била је спашавање Јевреја у БиХ
током Другог свјетског рата. Тим поводом априлском засједању Скупштине и
отварању изложбе присуствовао је и први замјеник предсједавајућег Представничког
дома Божо Љубић и шеф његовог кабинета Весо Вегар. Поменуту изложбу отворили
су министар спољних послова БиХ Златко Лагумџија и предсједник Парламентарне
скупштине Савјета Европе Жан-Клод Мињон.
Након отварања изложбе министар спољних послова БиХ Златко Лагумџија обратио се
ПССЕ те одговарао на питања чланова националних делегација заступљених у ПССЕ.
26. 04. 2012.
Први замјеник предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ Божо Љубић, високи
представник за БиХ Валентин Инцко, те чланови Сталне делегације БиХ у ПССЕ
Милица Марковић и Саша Магазиновић присуствовали су сједници Комитета за
поштовање обавеза и ангажмана чланица Савјета Европе (Мониторинг комитета), која
је одржана четвртог дана засједања. На сједници је разговарано о постигнутим
резултатима у вези са евроатлантским интеграцијама наше земље, као и о ономе што је
потребно урадити у наредном периоду, при чему је нагласак стављен на неопходност
спровођења пресуде Суда за људска права у предмету Сејдић и Финци против БиХ.
Високи представник за БиХ Валентин Инцко се током излагања осврнуо на позитивне
помаке до којих је у посљедње вријеме дошло у нашој земљи. Нагласио је да је
побољшање политичке атмосфере резултирало формирањем Савјета министара БиХ,
усвајањем Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ, Закона о
државној помоћи, као и договором о војној имовини, који ће у значајној мјери утицати
на босанскохерцеговачку позицију на предстојећем засједању НАТО-а у Чикагу.
Валентин Инцко изразио је оптимизам и у погледу испуњења преосталих обавеза БиХ.
Почетком јуна извјестиоци Парламентарне скупштине Савјета Европе Карин С.
Волдсет и Егидијус Вареикис посјетиће Босну и Херцеговину с циљем даљег праћења
испуњавања њених постпријемних обавеза, тако да се може очекивати да ће се на
дневном реду трећег, односно јунског дијела засједања ПССЕ наћи и нови извјештај о
БиХ.
У четвртак, 26. 04. 2012. године, замјеник предсједавајућег Представничког дома Божо
Љубић сусрео се са предсједником Парламентарне скупштине Савјета Европе ЖанКлодом Мињоном. Том приликом говорило се о напретку који остварује Босна и
Херцеговина на испуњавању стандарда и вриједности које заступа ова организација
као и испуњавању услова на путу БиХ према Европској унији. Десетогодишње
чланство у Савјету Европе показало се као велики добитак за демократски развој БиХ,
а БиХ може постати истински просперитетна ако се на добар начин дође до баланса
између етничких и индивидуалних права, као што је случај у осталим функционалним,

мултиетничким државама”, истакао је др Љубић. Нагласио је да су посљедњих мјесеци
у БиХ постигнути договори о битним питањима, као што су: непокретна војна
имовина, Закон о државној помоћи и Закон о попису становништва, домаћинстава и
станова у БиХ, напоменувши да би наредна два мјесеца могла бити кључна за напредак
БиХ ка Европској унији.
Божо Љубић изразио је очекивања да ће на сљедећем састанку лидера странака
парламентарне већине бити договорени принципи и за спровођење пресуде Европског
суда за људска права у предмету Сејдић и Финци против БиХ, наглашавајући да је у
досадашњим разговорима усаглашено да се пресуда спроведе у цјелини и на
суштински начин, како би се задовољили захтјеви припадника националних мањина и
осталих. Притом је посебно скренуо пажњу и на питање права конститутивних народа,
односно чињеницу да Хрватима треба омогућити једнак утицај на избор својих
легитимних представника. Саговорници су изразили спремност за даљу сарадњу, а
предсједник г. Мињон прихватио је позив да посјети Босну и Херцеговину.
Током боравка у Стразбуру г. Љубић се сусрео и са коизвјестиоцима Парламентарне
скупштине Савјета Европе за Босну и Херцеговину Карин С. Волдсет, Егидијусом
Вареикисом и шефицом Мониторинг комитета Каролин Раво.
1. ЗНАЧАЈНИЈЕ ТЕМЕ ЗАСЈЕДАЊА
Изгубљени животи у Средоземном мору: ко је одговоран?
У Резолуцији бр. 1872 (2012) коју је, на основу извјештаја Тинеке Стрика из
Холандије (СОЦ), усвојила Скупштина на априлском засједању, позване су либијске
власти, поморске државе, односно бродови тих држава који су пловили у том подручју
а посебно НАТО, на одговорност због неуспјеха и многих пропуста да се реагује на
вријеме, што је имало за посљедицу многе изгубљене животе у Средоземном мору
(смрт 63 лица). Као вјеродостојна, Скупштина је истакла свједочења преживјелих
путника с брода о пропусту војног хеликоптера који је летио изнад мјеста дешавања
трагедије, као и великог војног брода који је отпловио без покушаја спашавања.
Слиједом наведеног Скупштина сматра да су постојале многе прилике које су
пропуштене да се путници спасе, те тражи од НАТО-а да спроведе детаљну истрагу о
несрећи и да одговори на многа отворена питања. Такође је затражено од Европског
парламента да достави остале информације укључујући и сателитске снимке.
Равноправност полова: услов за успјех Арапског прољећа
У усвојеној Резолуцији бр. 1873 (2012) Скупштина позива земље јужног Медитерана
да учине све напоре како би се побољшао положај жена, искоријенио сваки облик
дискриминације против њих те повећала заступљеност жена у јавним тијелима. На
основу извјештаја Фатиха Саидија из Белгије (СОЦ), законодавство поменутих земаља
требало би ускладити са мађународним стандардима за заштиту људских права, како
би се спријечио сваки облик насиља над женама. Као приоритетне, Скупштина у
усвојеној Резолуцији наглашава равноправност полова и побољшање положаја жена.
Промовисање активног грађанства у Европи

Чланови Парламентарне скупштине СЕ изнијели су идеје које би помогле у повећању
учешћа грађана у доношењу одлука које се тичу њих самих, посебно на локалном
нивоу. Усвајањем извјештаја г. Дандија (Велика Британија, ЕДГ) и Резолуције бр.
1874 (2012) Скупштина позива државе и владе да подијеле идеје о практичним
начинима којима би се на локалном нивоу побољшало учешће грађана и тиме
допринијело квалитетном управљању.
Добро управљање и етика у спорту
У Резолуцији бр. 1875 (2012), усвојеној на основу извјештаја Франсоа Рошеблона
(Француска, ЕПП/ЦД), Скупштина позива Фифу да разјасни бројне скандале, који су
угрозили имиџ међународног ногомета. Резолуцијом се предлажу свеобухватне
смјернице о добром управљању и етици у спорту у међународим и националним
спортским тијелима. Превасодни циљ је укидање финансијске неједнакости међу
клубовима те побољшање транспаретности и одговорности у управљању спортским
тијелима.
Потреба за борбом против намјештања утакмица
Изражавајући забринутост због манипулације спортским резултатима, Скупштина је,
на основу предлога Ане Брасер из Луксембурга (АЛДЕ), позвала на забрану клађења на
оним такмичењима која су подложна покушајима корупције. Проблем недопуштене
добити од спортског клађења угрожава јавни ред и владавину права, наводи се у
усвојеној Резолуцији бр. 1876 (2012). У погледу санкционисања клађења, државе
чланице Савјета Европе требало би да прилагоде своје законске оквире и обезбиједе
њихову усклађеност. Међународни спортски савези требало би заједнички да дјелују у
начинима координирања у борби против намјештања резултата, те да израде смјернице
које би осигурале подизање свијести спорташа, наводи се у усвојеној резолуцији.
Заштита слободе изражавања и информисања на интернету и онлајн медијима
У усвојеној Резолуцији бр. 1877 (2012) Скупштина је затражила од земаља чланица
Савјета Европе да осигурају пуно поштовање слободе изражавања и информисања на
интернет и онлајн медијима. Слиједом извјештаја Зарухи Постањyан из Јерменије
(ЕПП/ЦД), посредници морају сносити одговорност за емитовање незаконитог
садржаја, при чему би се посебно стављао акценат на незаконит садржај као што је
дјечја порнографија и садржаји који подстичу ксенофобију и расизам, мржњу, насиље
или тероризам.
Ситуација у Сирији
Резолуцијом бр. 1878 (2012) Скупштина је снажно осудила тешка кршења људских
права и изразила жаљење због сталног кршења прекида ватре, као и већих бројева
смртних случајева.
Скупштина је изразила наду да би примјена мировног плана Кофија Анана требало у
коначници да доведе до потпуног престанка насиља као и до демократских промјена у
Сирији. Пјетро Марканеро из Италије (СОЦ) позвао је домаће опозиционе групе да се
уједине, како би се могли сматрати легитимном алтернативом свим сиријским
грађанима, без обзира на њихову етничко поријекло, културу и религију, те је
нагласио да је поштовање људских права, а посебно права мањина, предуслов за
уједињење и јачање опозиције.

Стање расељених лица и повратника у регији сјеверног Кавказа
Напори које предузимају руске власти побољшале су животе значајном броју
расељених лица, али је још увијек велики број оних који не уживају у потпуности своја
права, иако је прошло више од 20 година од прогонства, истакнуто је на засједању
Скупштине. Усвајајући Резолуцију бр. 1879 (2012) базирану на извјештају Николаоса
Дендиаса из Грчке (ЕП/ЦД), Скупштина је позвала на улагање већих напора како би се
постигло трајно рјешење за преостала расељена лица.
Промовисање одговарајуће политике “пореског раја”
Резолуцијом бр. 1881 (2012) Скупштина предлаже неколико корака којима би се
окончало избјегавање плаћања пореза, преваре и утаје. Усвајајући Резолуцију на
основу извјештаја г. Дирка ван дер Малена из Белгије (СОЦ), истакнута је неопходност
борбе против разбојничких пореских прописа који наносе озбиљну штету јавном
интересу. Скупштина је Резолуцијом закључила да порески системи представљају
камен- темељац јавним финансијама те подржавају демократско управљање државном
власти, макроекономску стабилност и социјалну кохезију.
Пристојне пензије за све
С обзиром на тренутну економску кризу, а с циљем очувања пристојних пензија за све,
у Резолуцији бр. 1882 (2012) која је једногласно усвојена на основу извјештаја Дениса
Жакеа из Француске (ЕПП/ЦД), Скупштина је позвала земље чланице да пронађу
одговарајућа рјешења, посебно за лица са инвалидитетом и за досељенике. Осим тога,
Скупштина је позвала оне земље чланице које још нису то учиниле да ратификују
ревидирану Европску социјалну повељу, једини обавезујући акт Савјета Европе који
се односи на права старијих лица.
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