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ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ
ПРЕДМЕТ: Извјештај о учешћу на Регионалној конференцији о теми: „Јачање
безбједносне сарадње с циљем ранијег приступа ЕУ земаља југоисточне
Европе“, Тирана, 7. и 8. децембар 2009.
Веза, акт број: 01,02,03,03/1-05-459/09
У организацији Парламента Републике Албаније у Тирани је 7. и 8. децембра 2009. одржана
Регионална конференција о теми: „Јачање безбједносне сарадње с циљем ранијег
приступа ЕУ земаља југоисточне Европе“
Конференција је одржана с циљем заједничког јачања партнерства и сарадње између земаља
југоисточне Европе у општим безбједносним питањима, те истицања парламентарних
могућности за осигурањем достатних ресурса за безбједносне захтјеве у региону, као и
унапређења сарадње на пољу граничне безбједности, борбе против корупције, организованог
криминала, незаконите трговине и других облика транснационалног криминала доношењем
неопходног законодавства. Циљ Конференције је такође био афирмација настојања земаља
учесница за будућом трансформацијом демократских институција власти и јачање владавине
права, као и тијела која спроводе парламентарни надзор.
Учешће у раду ове конференције узели су представници Парламената Албаније, Аустрије,
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Грчке, Италије, Косова, Македоније и Турске.
У делегацији Парламентарне скупштине БиХ били су чланови Заједничке комисије за
одбрану и безбједност: Адем Хускић, Иво Миро Јовић и Мирко Околић, те Јовица Катић,
стручни сарадник у Заједничкој комисији за одбрану и безбједност.
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У улози модератора и говорника на Конференцији присутним парламентарцима земаља
југоисточне Европе обратили су се представници власти Републике Албаније, као земље
домаћина, и представници међународних организација:
-

Сали Бериша, премијер Албаније,

-

Јозефина Топали, предсједник Парламента Албаније,

-

Леонард Деми, предсједник Комисије за безбједност Парламента Албаније,

-

Љуљзим Баша, министар унутрашњих послова Албаније,

-

Едит Харџи, замјеник министра иностраних послова Албаније,

-

Ридван Боде, министар финансија Албаније,

-

Бујар Нишани, министар правде Албаније,

-

Хусни Бургај, генерални директор Националне полиције Албаније,

-

Иљи Алуши, замјеник директора Обавјештајне службе Албаније,

-

Едуард Кукан, предсједавајући парламентарне делегације ЕУ за односе са земљама
југоисточне Европе и представник предсједавајућег Парламента ЕУ господина
Јержија Бусека,

-

Петер Ванхоут, виши савјетник у Центру за демократску контролу оружаних снага –
DCAF из Женеве;

-

Волфганг Гросрук, представник Парламента Републике Аустрије;

-

Ренато Фарина, представник Парламента Републике Италије;

-

Пантелис Оиконумоу, представник Парламента Републике Грчке;

Конференција је била тематски подијељена на три цјелине. На првој сесији представници
парламената земаља учесница поднијели су националне извјештаје о питању граничне
безбједности и безбједносних пријетњи. У оквиру ове сесије излагање је имала и
босанскохерцеговачка делегација, а стање у нашој држави по овој проблематици представио
је члан Заједничке комисије Адем Хускић. На другој сесији презентовани су национални
извјештаји о борби против корупције, организованог криминала, нелегалне трговине и
кријумчарења, док је на трећој сесији разговарано о трансформацији демократских
институција у погледу спровођења парламентарног надзора.
Конференција је резултирала потписивањем Декларације представника држава учесница о
сарадњи парламената земаља југоисточне Европе, коју је у име Босне и Херцеговине
потписао шеф делегације Адем Хускић.
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Као кључна тачка ове декларације наведено је да ће све делегације држава учесница
тражити од својих парламената да разматрају предлог Парламента Албаније да се успостави
Парламентарна скупштина Југоисточне Европе као интерпарламентарна организација, која
ће промовисати блиске билатералне и мултилатералне политичке и безбједносне односе
између земаља југосточне Европе.
Треба напоменути да делегација БиХ није била јединственог става када је потписивање ове
Декларације у питању. Наиме, члан делегације Мирко Околић је, не доводећи у питање сам
садржај Декларације, који је оцијенио неспорним, био против њеног потписивања од стране
босанскохерцеговачке делегације, упозоравајући да ће тим чином представници БиХ на
предложени текст Декларације ставити свој потпис заједно са представницима делегације
Косова, које као држава није званично признато од стране Босне и Херцеговине.
Цјелокупан садржај Декларације саставни је дио овог извјештаја.

Члан
Заједничке комисије
Адем Хускић

У прилогу:
-

Деклараcија о сарадњи парламената Југоисточне Европе на енглеском језику,
потписана од стране шефова делегаcија свих земаља учесниcа;
Деклараcија о сарадњи парламената Југоисточне Европе на језиcима народа БиХ.

Достављено:



наслову
а/а
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