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Сарајево, 18. 04. 2014.

ИЗВЈЕШТАЈ С ДРУГОГ ДИЈЕЛА РЕДОВНОГ ЗАСЈЕДАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, СТРАЗБУР,
07 - 11. 04. 2014.

У Стразбуру је од 07. до 11. 04. 2014. године одржан други дио пленарног засједања
Парламентарне скупштине Савјета Европе којем је присуствовала Делегација
Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе, у којој
су били:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

07. 04. 2014.
Засједање је почело обраћањем предсједнице Парламентарне скупштине Савјета
Европе Ан Брасер, која је у свом излагању изразила забринутост због ситуације са
којом се суочава Савјет Европе, као и цијела Европа. Анексија Крима од чланице
Савјета Европе, Руске Федерације, неприхватљива је и представља озбиљно кршење
међународног права, које оштро осуђујемо, истакла је гђа Брасер.
Након обраћања предсједнице, Скупштина је изабрала два нова потпредсједника ПС
Савјета Европе, г. Предрага Секулића из Црне Горе и г. Микела Николетија из Италије.
Парламентарцима се током првог дана засједања у име Аустрије, земље која тренутно
предсједава Савјетом Европе, обратио министар спољних послова Аустрије Себастиан
Курц, који је истакао резултате постигнуте током предсједавања Савјетом Европе, при
чему је посебно похвалио повећање ратификације Конвенције Савјета Европе о насиљу
над женама, као и успјешну сарадњу између Савјета Европе и ОЕБС-а приликом
реаговања на кризу у Украјини.
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.

Исмета Дервоз и Саша Магазиновић сусрели су се са генералним секретаром Савјета
Европе Торбјорном Јагландом и размијенили мишљења о процесу реформи у Савјету
Европе, са посебним освртом на повећање ефикасности рада Европског суда за људска
права и на смањење броја случајева који чекају на одлучивање Суда. Током састанка
разговарало се и о улози Савјета Европе у процесу проширења Европске уније, те је
констатована снажна подршка Савјета Европе што бржем укључењу БиХ у ЕУ.
Генерални секретар Савјета Европе још једном је нагласио пуну опредијељеност
Савјета Европе да сарађује са БиХ у свим приликама и оцијенио искреним и
пријатељским однос између Савјета Европе и БиХ као пуноправне чланице.
Иначе, господин Јагланд се поново кандидовао за позицију генералног секретара
Савјета Европе. Чланови Делегације ПСБиХ у ПССЕ Милица Марковић, Исмета
Дервоз, Сенад Шепић и Саша Магазиновић разговарали су и са госпођом Сабином
Лојтејсер-Шнаренбергер из Њемачке, која се такође кандидовала за позицију
генералног секретара Савјета Европе, а чији ће избор бити обављен током јунског
дијела засједања ПС Савјета Европе.
08. 04. 2014.
Другог дана засједања одржана је расправа о проституцији, трговини људима и
модерном ропству у Европи. У Резолуција 1983 (2014), усвојеној на основу извјештаја
извјестиоца г. Хозе Мендеса Боте из Португала наводи се да је 84% жртава трговине
људима у Европи изложено сексуалном искоришћавању. С обзиром на очигледну
тијесну везу између трговине људима и проституције, Скупштина је позвала земље
чланице на јачање законодавства и политике којима се регулише та област, како би
борба против трговине људима дала боље резултате.
Истог дана одржана је расправа о положају и правима националних мањина у Европи,
слиједом које је одобрен извјештај г. Ференца Калмара из Мађарске и усвојена
Резолуција (1985) 2014. Заштита права националних мањина, односно заштита мањина
је средство за спречавање сукоба, те мора представљати политички приоритет наводи
се у Резолуцији. Скупштина позива на „јединство кроз различитости“ унутар земље и
између земаља, те позива земље чланице да предузму све кораке неопходне за заштиту
мањина.
Прва замјеница предсједавајуће Комитета за равноправност и недискриминацију ПССЕ
гђа Исмета Дервоз другог дана засједања учествовала је у читању одломака из књиге
италијанске ауторице Серене Дандини „Смртно рањене“, које је уприличила Мрежа
парламентараца ПС Савјета Европе за борбу против насиља над женама и насиља у
породици. Ауторка књиге је у причи о злостављаним женама нагласила цјелокупну и
континуирану борбу против сваке врсте насиља. Одломке су читале ауторка књиге,
предсједница Парламентарне скупштине Савјета Европе Ан Брасер, замјеница
генералног секретара Савјета Европе Габриела Батаини-Драгони, француска редатељка
и фотографкиња Карол Метју-Кастели, као и седам истакнутих чланица Мреже, међу
којима је била и гђа Исмета Дервоз. Ово је још једна од активности у оквиру промоције
и подршке ратификацији и ступању на снагу Истанбулске конвенције, коју је наша
земља ратификовала као шеста од четрдесет и седам земаља чланица Савјета Европе.

09. 04. 2014.

Након дуготрајне расправе у Парламентарној скупштини Савјета Европе о недавним
догађајима у Украјини, парламентарци су усвојили Резолуцију 1988 (2014) извјестиоца
гђе Мејлис Репс из Естоније и гђе Мариете де Пурбе-Лундин из Шведске, којом су
снажно осудили потврђивање анексије Крима од Парламента Руске Федерације те
оправдање коришћења војних снага у ту сврху. Наглашено је да је овдје ријеч о јасним
повредама међународног права, укључујући Повељу Уједињених нација, ОЕБС-а,
Хелсиншки уговор те основне принципе Савјета Европе. Такозвани референдум
одржан на Криму 16. марта 2014. године сматра се неуставним и према украјинском и
према кримском уставу. Скупштина је уједно потврдила своју снажну подршку
независности, суверенитету и територијалном интегритету Украјине, као и
легитимитету нове власти у Кијеву и раду украјинског парламента. Парламентарци су
казали да је промјена власти у Кијеву "отворила прозор" према развоју демократије у
Украјини, те су позвали Врховну раду да што прије усвоји све потребне законске
промјене које су нужне за успостављане боље равнотеже у обављању власти и
усклађивање са стандардима Савјета Европе. На крају су парламентарци исказали
велику забринутост због гомилања великог броја руских војних формација на граници
Украјине, што може бити назнака да Руска Федерација разматра даљу неизазвану
агресију на украјинску територију. На крају текста Резолуције препоручује се да
потписници Будимпештанског споразума, као и све друге релевантне европске државе,
размотре могућност својеврсних безбједносних споразума како би се осигурала
независност, суверенитет и територијални интегритет Украјине.
Истог дана засједања одржана је заједничка расправа о побољшању заштите корисника
и сигурности у интернетском простору, те о праву на приступ интернету. Том
приликом европске владе позване су да омогуће право на приступ интернету
појединцима. Веб-приступ требало би да буде лако остварив и сигуран, а подаци би
морали бити третирани без дискриминације. Одобравањем два извјештаја гђе Јане
Пелконен из Финске и г. Аксела Е. Фишера из Њемачке, Скупштина је казала да је
повјерење корисника интернета дубоко поткопано недавним открићима масовног
надзора од националне безбједносне службе, те је позвала земље чланице на низ корака
како би се побољшала заштита корисника у сајберспејсу.

10. 04. 2014.

Расправа о Резолуцији 1990 (2014) извјестиоца г. Стефана Шенаха из Аустрије којом је
предложена суспензија претходно одобрених акредитива делегацији Руске Федерације
у Парламентарној скупштини Савјета Европе одржана је четвртог дана засједања. Док
је велики број парламентараца расправљао о тој теми, чланови руске делегације
напустили су пленарну салу. Након бројних амандмана и дуготрајне расправе у којој су

неки парламентарци изнијели прилично оштре ставове и тражили потпуну суспензију
чланства Руске Федерације у ПС Савјета Европе, прије свега због еклатантног кршења
међународног права и анексије Крима, на крају је одлучено да ће делегацији Руске
Федерације до краја године бити одузето гласачко права, да неће моћи бити чланови
Бироа, Предсједничког комитета и Сталног комитета ПС Савјета Европе, те да неће
имати право учешћа у мисијама посматрања избора ПС Савјета Европе.

11. 04. 2014.
Петог дана засједања усвојена је Резолуција 1994 (2014) о избјеглицама и њиховом
праву на рад извјестиоца г. Кристофера Чопа из Велике Британије. На основу
Резолуције, Скупштина је земље чланице позвала на смањивање правних,
административних и практичних препреке за учешће на тржишту рада, као што су
ограничења радних дозвола, а с циљем омогућавања приступа тржишту рада
избјеглицама. Коначно, државе треба да промовишу интеграционе програме,
укључујући и језичке курсеве и курсеве у вези с приступом тржишту рада.
Истог дана усвојена је и Препорука 2044 (2014) извјеститељке гђе Севињ Фаталијеве из
Азербејџана, којом су земље чланице позване да обезбиједе дјеци једнак приступ свим
ресурсима и услугама које су им потребне, како би помогли породицама да изађу из
"круга сиромаштва", а како би се осигурале једнаке могућности за сву дјецу у раној
доби.

Припремила1
секретар Делегације
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