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Predmet: Zabilješka sa sastanka predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Mirze
Kušljugića s veleposlanikom Moldavije za Bosnu i Hercegovinu
Alexandruom Condreanuom
U četvrtak 28. 2. 2013. održan je sastanak predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove
Mirze Kušljugića s g. Alexandruom Codreanuom, nerezidentnim veleposlanikom Moldavije
u Bosni i Hercegovini. Sastanku je bio nazočan i Marin Cebotari, savjetnik veleposlanika.
Mirza Kušljugić na početku je pozdravio veleposlanika Condreanua i poželio mu
dobrodošlicu.
Veleposlanik Alexandru Condreanu zahvalio se i kazao da je sastanak s parlamentarcima
važan jer oni mogu pomjeriti stvari naprijed. Također je iskazao interes za intezivnije
konzultacije u cilju povezivanja parlamenata i olakšavanja viznog režima između dvije
zemlje, što bi bilo od pomoći gospodarstvenicima i poslovnim ljudima. Također je govorio o
pridruživanja EU, što je i njegovoj zemlji cilj, a u čemu je BiH nekoliko godina ispred
Moldavije. Kazao je kako je uvjeren da će Moldavija sklopiti sporazum o pridruživanju EU
do kraja jeseni ove godine. Ujedno očekuje zaključivanje pregovora o viznoj liberalizaciji s
EU do kraja studenoga. U tom smislu je kazao kako bi iskustvo zemalja regije moglo biti od
pomoći. Ove godine navršava se dvadeset godina od uspostave diplomatskih odnosa između
BiH i Moldavije, te bi olakšavanje viznog režima i otvaranje konzularnih predstavništava
dviju zemalja u Sarajevu i Kišinjevu mogao biti korak naprijed u odnosima dviju prijateljskih
zemalja.
Mirza Kušljugić rekao je kako je Povjerenstvo za vanjske poslove u zadnje vrijeme
uključeno u proces bliže regionalne suradnje, pri čemu BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora
traže načine za poboljšanje regionalne suradnje. Također je naglasio da parlamentarna
diplomacija može imati veliku ulogu za zemlje u procesu euroatlantskih integracija. Dodao je
da BiH, zbog složene ustavne strukture, sporije napreduje u euroatlantskim integracijama,
iako su se sve političke stranke suglasne s tim da je budućnost BiH u EU, kao i da su
komplicirane reforme područje na kojemu možemo razmjenjivati iskustva.
Veleposlanik Condreanu kazao je da je Moldavija u UN-u u proteklome razdoblju imala
dobru suradnju s BiH, te poželio nastavak takve suradnje i u budućnosti.
Mirza Kušljugić kazao je da misije BiH u UN-u u New Yorku i Ženevi prate instrukcije
Ministarstva vanjskih poslova BiH i Predsjedništva BiH, ali i Povjerenstvo za vanjske
poslove može dati sugestije našim veleposlanicima, koji prije odlaska na svoje dužnosti imaju
sastanak s članovima Povjerenstva za vanjske poslove.
Veleposlanik Condreanu zahvalio se g. Kušljugiću na riječima podrške i rekao kako
očekuje nastavak dobre suradnje.
Zabilješku sastavila Merdžana Iglica,
tajnica Povjerenstva za vanjske poslove
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Kolegiju Zastupničkog doma
Povjerenstvu za vanjske poslove Zastupničkog doma
Povjerenstvu za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda
Sektoru za međunarodne odnose i protokol
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