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Y Парпза су 5. ii 6. марта 2020. годпне одржане сједнпце Бпроа, Заједггпчког a Сталпог
KONIIITeTa Парлалгеатарие скупштаае Савјета Европе (ПССЕ) на којалга је учествовала
чланпца Делегацпје Парлапгеатарие скупштпне Босне и Херцеговипе у HCCE a
потпредсједппца ПССЕ, госпођа СњеЦапа Новаковинг 6ypcati.
Na сједпацп Заједпачког копппета ПССЕ одржаиој 5. марта путем видео-тигка, којаје
бпла затворева за јавпост, члаиовилш KoпHIтeтa лпгпистара Савјета Европе a члааовггма
ПССЕ предстдвљени су потеицајалвп каадпдатп за запгјенака генералног секретара
Савјета Европе, те су дефанасана корацгг у процесу селекцггје којгг he бггтгг предузетп у
наредпом пераоду. Llстог дана na сједиица Бироа која је такође бала затворена за
јавпост потврђеп је дневпп ред другог дпјела редовпог годпшњег здсједања ПССЕ, које

у

Стразбуру, те је потврђено уврштавање

у ДIICDП❑

pci' сједиице Сталиог колпгтета ПССЕ a

tie од 20. до 24. anpitna бптп одржано
двскусије о актуелгиглг шпањппга

везаао за дешавањд па граиацама између Турске, Грчке a Бугарске из перспектпве
зааггате људсках права ii могуђностп ефакаснијег дјеловдгг,а.
Отварање сједиице Сталиог колгггтета одржапе 6. марта почело је обра[гањелг
предсједппка Парламеитарпе скупшлгне Савјета Европе, господшга рак Даепгса, кojи je
пнфорлшсао члаггове о љеговплг активпостгглга

у

протеклом периоду. Ha почетку

сједгпгце потврђенп су акредитивп за чланове a замјенске чланове делегацаја Њелгачке,
Пољске ii IПппнпје, те су такође потврђене азпгјене

у

саставу копштета ПССЕ 113

паведепих држава.
Дпскусају о актуелнпм шгттбпмд a везаио за великп број илшграната која cc iianaic ua
гранацама азмеђу Турске, Грчке и Бугарске отворпо је господшг Twry Kos y аме
полггтггчке групе Уједањеие европске љевггце (УЕЛ) у ПССЕ. Господигг Кох је
поставпо пггттбе шта се

у овој

сптуашгја може учпнитп за зашлгту људскггх права

unпIrpauaтa, a што је обавеза свпх држава члапаца, те позвао тијела Савјета Европе да
предузму одређепе активпослг с ппљем адреспрања овог ropytier проблелга. Накогг
обрабања господпна Коха услаједила је дискусггја чшапова Сталоног комитетд којгг су
азиосала своје впђегbе о иаведеаолг проблелгу, a посебгпг осврт о предузетплг лгјерама
као a озбпљиости ситуацггје гглгалп cy Чшaпoвu пз Турске a Грчке. Предсједппк ПССЕје
затворао дпскуспју, са поруком да је Савјет Европе ❑ даље у потпуиости релеваилго
међуиародао тпјело кад је рпјел о пропговпсању здједнпчких вриједпостп људских
права. Нагласпо је дa су у шгтању илгвотгг a одговорпост сваког парлдлгеатараца је да
080 шгтање уврсти у дпешш pci' cuor парлалгеита a позове владе a миппстре спољпгл
послова дa cc укључе у његлво рјешавагбе.

Члаповп Сталног колнпета су дггскутовалп о превепцпј❑ насиља H дцскрплпшацпје над
вјерскнм мањпнама међу пзбјеглццама у Европп, на основу пзвјештаја Егпдпјуса
Вдрепкпса, извјестпоца Комптета за ппгграцпје, изо'јеглггце ix расељена лпца. Господпн
Варепкпс је пагласпо да је пеопходно створпззг атмосферу поштовања. длстојтгства Ii
заједпггчког ипшота како 6а cc збрпнуле пзбјеглггце II тражпоцп азгша, којп су рањпвп
поједппцп. Такође је презептовао практцчпе лгјере које 6" побољшале трепутпу
сптуацггју што 6" пземђу осталог укључцвало спецпалггзовшге обуке за пспхологе H
друге актере којп раде са пзбјеглггцама, те нагласно неке добре прпмјере

у праксп

попут бесплатне телефопске лгппгје за пружање подршке жртвама од стране
эгдцпоналппх олгбудсмена илп полпцпје. Сталпц колппет једпогластго је усвојпо пацрт
резолуцпје о наведеполг пптању.
Надаље cc разговарало о фукцггоппсагбу ii будуншости Савјета Европе и ПССЕ.
Предсјединк ПССЕ казао је да cc посљедњцх годппа поставља питање пптања
оргаппзацпје, егјлгкасности, важпостп ii утнцаја гэнпцпјатнва ПССЕ, те да је OH iзнao
прпједлоге о којпма tie cc разговарата у наредгголг перподу a којп обухватају пет тема:
јачање полптпчкг+х група: унапређегбе ег(шкасносгц ПССЕ путем упутрашње рефорпге;
јачдње утнцдјд ПССЕ кроз међупарламептарнп контдкт; стварање сгпгергпјд кроз
ПОЛптпЧКгг Ко1+таКт; подизање свпјестп о бољел+ публггцптету ПССЕ. Члановн Сталног
комптета изнпјелп су своје внђење H лрпједлоге wojii бп евеггтуалио допрпппјелц
адресирању oвor пптања.
Ha Kpajy сједипце Сталцог комптета ПССЕ тенералпп секретдр Пapлan+eIIтapue
скупшп+не Савјета Европе, Bojfiex Савпцкн, пнформпсао је =иапове о посљедпцалга
лгјера које су вeti предузеле поједпце владе у везгг са панделпгјом впруса корона на
наредпе актггвггоспг ПССЕ П њепггх коппгтета. Казао је да је одлука о одржавању
сједиггца копппета ПССЕ

у пдредне двнје седлпгце препуштена предсједнпццма тпх

кoмитeтa, те да је прерано за Доггошегбе одлуке о отказпвању апрплског дпјела
засједања ПССЕ. Предсједнпк ПССЕ је цаглдсгго да Сталпп коппгтет ппје надлежтг да
допесе одлуку о отказпвању сједппца колппета, те је позвао предсједцпке колппета да
узпгу у обзцр ваиредгге околностц it одгоде сједнице предвнђеце за март.

Ha крају еједппце Стзлног колпгтета одлучепо је да нареднп састанак буде одржав у
Атвпп, 29, лгаја 2020, годппе.
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Доставнлг:
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Колегцјуму Дома царода ПСБпХ
Колегијулгу Представпичког долга ПСБиХ
Колегпј}пту Секретпрвјата ПСБпХ
члаиовпмд ii залгјеницпма Делегацпје ПСБпХ у ПCCE
Колпгспјн за спољпе послове Представппчког дома ПСБггХ
Комиспјц за спољпу it трговпнску полптику, царпие, саобрангај it колгуникацпје
Дома народа ПСБпХ
■ Сектору за односе сјавношбу
• Сектору за међународне односе ii протокол
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