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Predmet: Zabilješka sa sastanka predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Mirze
Kušljugića s veleposlanikom Švicarske u Bosni i Hercegovini Andréom Schallerom
U srijedu 13. 3. 2013. održan je sastanak predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove
Mirze Kušljugića s veleposlanikom Švicarske u Bosni i Hercegovini NJ.E. Andréom
Schallerom. Sastanku je bio nazočan i Haris Lukvančić, savjetnik.
Mirza Kušljugić pozdravio je veleposlanika Schallera i poželio mu dobrodošlicu. Upoznao
je veleposlanika Schallera s predstojećim sastankom povjerenstava za vanjske poslove
parlamenata Hrvatske, Srbije, Crne Gore i BiH, na kojemu će se razgovarati o modelima
daljnje suradnje povjerenstava za vanjske poslove uz zamisao da se model suradnje približi
onome među nordijskim, baltičkim i zemljama Beneluxa. Kazao je kako je na sastanku
povjerenstava za vanjske poslove predviđena i prezentacija informacije o aktivnostima
Igmanske inicijative, predstavljanje aktivnosti Regionalnog vijeća za suradnju i izlaganje
njegovih predstavnika o Parlamentarnoj dimenziji RCC-a i Strategiji razvoja zemalja
jugoistočne Europe 2020. Posebno važnim Mirza Kušljugić ocijenio je što će se govoriti o
konkretnim temama, poput energetske politike u cilju smanjenja energetskog siromaštva, u
sklopu koje je predviđeno obraćanje veleposlanikâ Švedske i Finske u BiH, predstavnika
RCC-a i prezentacija stručnjaka iz područja energetskog siromaštva. U tom smislu je kazao
kako bi bilo korisno ako bi veleposlanik Schaller posredstvom Vanjskopolitičke inicijative
osigurao političku podršku za inicijative u sljedeće dvije godine.
NJ.E. André Schaller, veleposlanik Švicarske u BiH, zahvalio se g. Kušljugiću na
doborodošlici. Kazao je da njegova zemlja podržava i pozdravlja sve oblike međudržavne
suradnje i konkretne projekte koji pridonose prosperitetu društva. Dodao je da u Švicarskoj
ne postoji model suradnje među parlamentima kao u nordijskim zemljama, već postoje
skupine prijateljstva za svaku susjednu zemlju. Kao vrlo dobar izdvojio je model
prekogranične suradnje koji funkcionira u Švicarskoj, od kojega obični ljudi imaju mnogo
koristi. Ponudio je pomoć u obliku konkretnog i praktičnog upoznavanja s modelom
prekogranične suradnje.
Mirza Kušljugić sa zadovoljstvom je prihvatio inicijativu veleposlanika Schallera i kazao
kako bi inicjativa o prekograničnoj suradnji zajedno s procesom suradnje povjerenstava za
vanjske poslove parlamenata Hrvatske, Srbije, Crne Gore i BiH, čiji bi se članovi trebali
sastajati svaka tri mjeseca, trebali dovesti do samoodrživog procesa. Prema njegovim
riječima, što povjerenstva za vanjske poslove bolje iniciraju određene procese, to će biti lakše
ostalima da te procese provedu. Veleposlanik Schaller kazao je kako bi bilo najbolje krenuti
od jedne teme i vidjeti kako se ona razvija. Predložio je da se zajedno s Vanjskopolitičkom
inicijativom dogovore daljnje aktivnosti o konkretnoj temi prekogranične suradnje.
Mirza Kušljugić podržao je prijedlog veleposlanika Schallera i naveo prioritete vanjske
politike BiH, a to su: euroatlantske integracije, regionalna suradnja i gospodarski razvitak.
Pritom je Povjerenstvo za vanjske poslove kao prioritet si stavilo regionalnu suradnju, koja je
utemeljena na načelima bitnim običnim ljudima. Dodao je kako će se povjerenstva za vanjske
poslove parlamenata Hrvatske, Srbije, Crne Gore i BiH sastati još dva puta do kraja godine u

Podgorici i Beogradu, te kako bi iskustvo Švicarske, koja nije članica EU-a ali je okružena
zemljama koje jesu članice EU-a, moglo biti od velike koristi za BiH.
Veleposlanik Schaller kazao je da je Švicarska, iako nije članica EU-a, ekonomski potpuno
integrirana u EU. Dodao je da 250.000 ljudi svakoga dana dođe u Švicarsku na posao i uvečer
se vraća svojim kućama.
Mirza Kušljugić također je kazao da Povjerenstvo za vanjske poslove u idućem razdoblju
planira posjetiti Parlament Švicarske i podsjetio na zajedničko predsjedanje Švicarske i Srbije
Parlamentarnom skupštinom OESS-a u 2014. i 2015. godini, o čemu će biti govora na
sljedećim sastancima. Kazao je kako očekuje da će do kraja godine iz sastanaka Povjerenstva
za vanjske poslove proizaći zaključak da imamo platformu za bolje odnose i suradnju.
Veleposlanik Schaller izvijestio je g. Kušljugića o tome da će, u sklopu ustavne reforme,
članovi ustavnopravnih povjerenstava obaju domova PSBiH posjetiti Švicarsku u svibnju, te
pozvao Povjerenstvo za vanjske poslove da doprinese tome procesu.
Mirza Kušljugić zahvalio se veleposlaniku i izrazio nadu da će ti posjeti imati koristan
nastavak.
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