---------–––––Број: 01,–––---02,03,03/11-05-1-103718
Сарајево, 27. 03. 2018.
КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПСБиХ
КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА ПСБиХ
ЧЛАНОВИМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ у ПСОЕБС-у

ИЗВЈЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ОЕБС-а О ТЕМИ “УЛОГА
ПАРЛАМЕНТАРАЦА У ПОДСТИЦАЈУ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ И ВЕЗА ИЗ
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ДУЖ ПУТА СВИЛЕ“, Баку, 13. и 14. март 2018. године

У Бакуу је 13. 03. 2018. године одржана међународна конференција Групе за подршку
Путу свиле у чијем раду су учествовали: Александра Пандуревић, предсједавајућа
Делегације, Халид Гењац, други замјеник предсједавајуће Делегације, и Џенана Лепер,
секретар Делегације.
Конференцију о теми "Улога парламентараца у јачању економске сарадње и културних
веза на Путу свиле" организовао је Парламент Азербејџана и ПСОЕБС-ова Група за
подршку Путу свиле.
Отварајући конференцију, представник Азербејџана, потпредсједник ПСОЕБС-а Азај
Гулијев изјавио је да ће у оквиру конференције бити одржано неколико састанака о
јачању привредних и трговинских односа, олакшавању транспортa те промоцији
културне размјене и дијалога. На конференцији је усвојена и Декларација.
ОЕБС-ова Група за подршку Путу свиле основана је на иницијативу Азербејџана. У
почетку је имала 17 државе чланица, а сада 22.
Остали говорници на скупу били су замјеница предсједавајућег Делегације
Азербејџана у Парламентарној скупштини ОЕБС-а Бахар Мурадова, предсједник
Парламентарне скупштине ОЕБС-а Џорџ Церетели и предсједник Парламента Црне
Горе Иван Брајовић.
Обраћајући се учесницима, министар спољних послова Азербејџана Елмар
Мамадyаров навео је да парламентарци имају кључну улогу у подстицању привредних
прилика и повећању трговине за подршку безбједности широм подручја ОЕБС-а, те да
све земље ОЕБС-а све више постају свјесне везе између привредног успјеха и
безбједности појединца.

О унапређење међусобно корисне привредне сарадње и трговинских веза говорили су
и потпредсједник ОЕБС-а Виктор Пол Добре (Румунија) и предсједавајући Комитета
за политичка питања и безбједност ОЕБС-а Филипо Ломбарди (Швајцарска). Теме су
биле везане
Учесницима се обратио и члан Делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-у Халид Гењац. Пренио
је поздраве пријатељском народу Азербејџана и захвалио се домаћинима на
организацији конференције, те нагласио да оваквим активностима ПСОЕБС остварује
једну од својих кључних улога, а то је успостављање сарадње и дијалога између земаља
учесница.
Гењац је оцијенио да ће иницијатива Азербејџана у вези са успостављањем Групе за
подршку Путу свиле ПСОЕБС-а допринијети јачању економских односа између
држава чији су представници окупљени на конференцији. Посебно је нагласио да ће
Босна и Херцеговина подржати јачање економске, транспортне, трговинске и културне
сарадње међу земљама које се налазе дуж древног Пута свиле.
Говорећи о искуству БиХ, у којој се вијековима испреплићу различите вјере, културе и
цивилизације, Гењац је подвукао значај сарадње у области културе, која ће, како је
рекао, допринијети бољем разумијевању међу државама чланицама ОЕБС-а.
Током три панела учесници конференције разговарали су о унапређењу међусобно
корисне економске сарадње и трговинских веза, о поједностављењу транспортних веза
и логистике, као и о изградњи повјерења, унапређењу дијалога и организовању
догађаја из области културе.
Група за подршку Путу свиле ПСОЕБС-а основана је 8. јула 2017. године на годишњем
засједању ПСОЕБС-а у Минску.
На конференцији је потписана и Декларација из Бакуа.
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