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Впдео-сједнице Бпроа ii Сталггог колппета Парлалгеитарне скупштине Савјета Европе
(ПССЕ) одржаие су 30. апргша 2020. годигге, иа којилга је учешние узела чшаинца
Делегације

Парламептарне

екупштпве

Босие

H

Херцеговигие

у

ПССЕ

it

потпредеједшгца ПССЕ, госпођа Сњежана Новаковинг Бypcati.

Ha сједиици Бироа ПССЕ усвојеи је лгепглрапдулг за допоигење одлука колштета ПССЕ
како би cc омогуншо наставак рада у тренутнип+ вапредиил+ околиостцма пзазванггм
папделигјлм nipyca кopoпa. Меморандум дефпппше да cc иаставп рад сјединца
копигтета ПССЕ иа даљипу (тражеfiи 1/3 прпсутностн за ваљтглет глаешба Ea 0BjtNT
сједнпцама), да cc омогуби подиошења прпједлога it друпгх пацрта електропскнм
путем н да cc продужи важење треиутиггх референшг иа кллипетејош шест мјесеци.
Бггро ПССЕ је такође одлулио да cc љетпо засједање ПССЕ, које је плапирано за крај
југш 2020. године, одржп прије окгобарског засједања a тачап датум бнСге утврђен на
састанку Бнроа ПССЕ ујуну. Одређивање датума за одржавање љсгиог засједања 6ntie

усаглашеио са делегдцнјама држава чланггца, као ii ca опшлгм здравственппг
препорукапга у земљама члаппцама ii Француској, као држашг домаћггиу засједања
ПССЕ.
Такође на сједнпцп Бпроа ПССЕ TOKONI распрдве о пзвјештају генералног секретара
ПССЕ, члагговц Бироа ПССЕ указалн cy na прпсутие гпазове за врпјеме трајања
шºгделигје, плпут наспља над жепама, права затвлреиика, посљедица мпграптске крпзе,
лдрждвања избора, те неопходггостгг адреснрања ових проблема од држава члавпца
ПССЕ.
Прпхваfiепа је ii ппицнјатпва пет пллггпникнх група ПССЕ да Стални копигтет ПССЕ

у дпскуспју 0 актуелгпглг питшбплга 0 тепиг: "Одглвор држава илапшна Савјета
Европе на папдемпју впруса корогиа, у свјетлу поштовдња људскпх права, демократпје

уврстгг

ii владавнне закоиа''.
Закључено је да fie наредпи састапак Бпроа ПCCE бптп одржшг 7. маја 2020. годпие,
када је планирдил усвајање меморгшдулга 0 прецггзппм техпичкилг модалитетплга за

влђегг,с сједппца коппгтета иа даљпцу.
Отварање сједиицн: Сталггог колипета ПССЕ започело је обраћагбел+ предсједвпка
Парламентарпе скупштгиге Савјета Европе, господпна рггка Даемса, који је пнформпсао
чланове 0 одлукама Бироа ПССЕ усвојеним у прпјн:подиевппм часовпл+а истог дагиа. На

i

почетку сједнпце потврђени су дкредитнвп за члапове и замјенске чланове делегација
fbелгачке, Азербејиаиа ii Норвешке, те су такође потврђепе взлгјене у саставу колкгтета
ПССЕ in иаведеипх држава.

Такође, потврђен је заппсшгк са састангка Сталпог

комитета ПССЕ одржаног 6. лгарта у Парпзу.
Дискуснју o aктyeлnunl пптаглилга a везапо за лнјере које су државе члашгце предузеле
за сузбнјанбе панделкгје впруса корона водениг рачуиа о понцтовату људскгнх права,
делгократије H владдвине права отворио је господин Жак Мер, предсједшнк потгззгчке
групе Алпјансп mt6epana ii демократа за Европу (АЛДЕ). Надаље је услиједио
обраСгагбе осталнгх представника полилнчких група којгг су ❑шнциралп ову телгу, те су у
својплг обраниагbгг.ма кдгласили позребу за солг[дарношнiу зелнаља чшавпиа Савјета
Европе у изазовннм врелгешнма панделгпје, алп Псто тако говорплгг о неким праксама
држава члагинца

које intcy пpiInnjeibeIle пропорцијалво

становништва од заразе узнмајуниг

у

неопходној заштитгг

обзир поштовтбе основних врпједпосззг -

демократије, иидпвпдуалкнгх права п поштованба владавипе закопа.
Накоп обраћања представвпка

ПОЛггтгнЧКIIX

група члаиови Стгогног комитета ПССЕ

ггзпосгши су своје виђеље о паведеггој телш осврвувшп се иа треггутну сггзуацију у
држпвдлга пз којих долазе. као ii о предузетиц мјерама које су њихове влдце
имплементпрале у протеклом перноду. Госпођа Новаковпнi Бурсани обратнла се
присутиима, те ❑змеђу осталог говорила о стнгпнатпзашнји особа заражених вирусом
коропа, као ii о ваишости дијељена добрих праксп у борби протпв ширегг а овог вируса
између држава члапица. Такође је пагласпла да људске животе ii људска права лгогу
ЗаШтитПТИ

canlo jake инстптуције прилгјеволг лгјера заснованих па стварнгнлг

врнједностплга, потребапга, те паучнплг it професионалним чнгбенпцама. Госпођа
Новаковинi Бypcati закључила је излагагbе истпчуfiп звачај мултгглатералие сарадље
држава

у

крнзнплг временнма, као it чшбенпцу да међуиародни механизалш H

сттгдардп обезбјеђују ггеопходие слнјерпице дјеловаља.
Предсједпик ПССЕ је затворнго дискусију, за.хвалпвшгг свпм учесницнма CTaЛttoC
копппета ПССЕ који су првгг пут одржали сједиицу на дзљппу, те itarnaciio да ПССЕ
остаје посвеfiеиа промовигсагбу стапдарда постављених Европсколн конвенцпјом за
људска права a који представљају базу за запгтнту основипх вриједностн које државе
члпннце треба да пошзују п у ошгм пзазовнпм временнма.
Потврђево је да наредпп шгдео-састаиак Сталног комптета ПССЕ буде лдржшн 7. лнаја.
Ha наставку впдео-сједнпце Бнроа ПССЕ одржшгој 7. л+аја 2020. године усвојеи је
лнелгораидулг којпм cc nponiicyje оквир за одржаванbе сједцпца Бироа ii комптета ПССЕ

ua дзљпну. Оргтцгзацпја ii одржавагье впдео-сједнпца илга за циљ делгократекл,
континуираио ii свслбухватпо с1гуггкцпонисагбе тпјела ПССЕ it поштовагбе општих
начела трапспареитностп, безбједпости и повјерљивости. Усвојеп❑ оквир наведецик
правпла прггврелгеног је карактера и важпнге до прве редовве плснарне сједшгце ПССЕ.
Такођс, члавовп Бпроа ПССЕ усвојилгг су сет прпједлога резолуцпја који треба да буду
упунгени прелга колштстппгд ПССЕ сводно тиховплг падлежпостилга, пакоп што тo
лотврдп it Сталнгг колигreт ПССЕ.
Паредпа впдео-сједнпца Бпроа ПССЕ бггнге одржагга 25.јуиа 2020. годпие.
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lfзпјсиггвј одобрпла:

Сијсвгаиа Еlовд виБ Gypcah
llлаппца Делегације H БнХ у ПССЕ

Доставитп:
Кллспгјулту Долга парода ПСБпХ
Колсгпјулгу Представнцчког долга ПСБпХ
Колспгјуму Секрстаријата ПСБггХ
члаиовилга ii залгјепским чшановилга Дслсгацпјс ПСБиХ у ПССЕ
Копшсијп за спољпе плслове Представиичког долга ПСБггХ
Кллшспји за сплљну 11 трговинску полгстпку, царпне, саобрангај it колгупикацпјс
Дллга варода ПСБпХ
■ Ссктору за одиосе сјавпошнiу
• Сектору за тсђуиародис лдносе п протокол

•
•
•
•
■
■

Копија: Мшпгстарству ипостртгив послова БпХ

