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Predmet: Zabilješka sa sastanka predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Mirze
Kušljugića s veleposlanikom Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Bosseom
Hedbergom i veleposlanicom Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Anne Vibeke
Lilloe
U utorak 26. 2. 2013. održan je sastanak predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove
Mirze Kušljugića s veleposlanikom Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Bosseom
Hedbergom i veleposlanicom Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Anne Vibeke
Lilloe.
Mirza Kušljugić na početku je izrazio zahvalnost veleposlanicima na pomoći u regionalnoj
suradnji, kao i u novoj inicijativi koja je započela u Zagrebu sastankom na kojemu su
sudjelovala povjerenstva za vanjske poslove parlamenata Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne
i Hercegovine. Kazao je kako se trenutačno odvijaju dva procesa - jedan koji je inicirala
Igmanska inicijativa, u sklopu koje je član Povjerenstva g. Jurišić sudjelovao u studijskom
posjetu Nordijskom vijeću u Kopenhagenu, i drugi koji je započeo zamišlju četiri
predsjednika povjerenstava za vanjske poslove parlamenata Hrvatske, Srbije, Crne Gore i
Bosne i Hercegovine. Taj drugi proces i zamisao podrazumijeva sastanke povjerenstava i
odbora za vanjske poslove ovih četiriju zemalja dva ili tri puta godišnje s ciljem poboljšanja
međuparlamentarne suradnje ovih zemalja. Sukladno tome, upoznao je veleposlanike s
pripremama za sljedeći sastanak povjerenstava za vanjske poslove iz ove četiri zemlje, koji će
biti održan u Sarajevu 15. ožujka. Kazao je da će sastanak u Sarajevu biti drukčiji od onoga u
Zagrebu, koji je bio početni sastanak, a na kojemu su pokazani volja i interes za nastavak
suradnje. Ta suradnja ne mora biti utemeljena na nordijskom modelu, modelu zemalja
Beneluxa ili modelu baltičkih zemalja, već je potrebno pronaći vlastiti model suradnje, a
pitanje je kako ćemo nastaviti tražiti taj model. Gospodin Kušljugić dodao je da
parlamentarci nisu uključeni u procese suradnje među zemljama i temeljni cilj je kako ih
uključiti u proces suradnje. Parlamentarci iz Bosne i Hercegovine će 7. i 8. ožujka u
Bruxellesu sudjelovati na forumu o obnovljivoj energiji, i to je prvi puta da su parlamentarci
izravno pozvani da raspravljaju o ovom važnom pitanju. Upoznao je veleposlanike s nacrtom
programa sastanka koji će biti održan 15. ožujka, te kazao kako će se na sastanku ići korak
dalje i pokušati dogovoriti struktura i cilj sljedećih sastanaka u Podgorici i Beogradu.
Naglasio je da povjerenstva za vanjske poslove mogu biti tijela koja će iskristalizirati
inicijative te ih uputiti parlamentima na provedbu. U tom je smislu kazao kako očekuje od
veleposlanika da podijele iskustva stečena u Nordijskom vijeću. Za vrlo važnu temu o kojoj
će se nastaviti raspravljati naveo je područje politike u energetskom sektoru/energetskom
siromaštvu, koja se tiče milijuna ljudi, te kazao kako očekuje da će o tome biti pokrenute
rasprave u parlamentima zemalja sudionica sastanka. Također je kazao kako očekuje da će u
2014. godini, na 100. obljetnicu početka Prvog svjetskog rata, biti održan sastanak na kojemu
će sudjelovati predsjednici parlamenata ovih četiriju zemalja i da će tada biti ratificirani

sporazumi o granicama između tih zemalja, čime bi se dao signal za to kako se u glavama
ruše granice među ljudima.
Veleposlanik Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Bosse Hedberg upitao je koji je
konkretno bio cilj posjeta Kopenhagenu i Nordijskom vijeću i je li to povezano sa sastankom
koji će biti održan 15. ožujka.
Mirza Kušljugić kazao je da će na sastanku 15. ožujka biti predstavljeno izvješće Igmanske
inicijative, kao i informacija o posjetu Zvonka Jurišića Kopenhagenu.
Veleposlanik Bosse Hedberg kazao je kako je zamisao o usmjeravanju na energiju i
energetsko siromaštvo veoma dobra, dodajući da će na obilježavanju pete godišnjice rada
RCC-a savjetovati RCC-u da ostane usredotočen na agendu EU koja je povezana s agendom
2020 za Jugoistočnu Europu.
Mirza Kušljugić kazao je kako očekuje dobru suradnju s RCC-om, te da je već razgovarao s
Goranom Svilanovićem, glavnim tajnikom RCC-a. Dodao je da će Povjerenstvo ohrabriti i
podržati inicijativu RCC-a za uključivanje parlamenata u rad RCC-a.
Veleposlanica Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Anne Vibeke Lilloe ponudila je
da, uoči sastanka koji će biti održan 15. ožujka, organizira prijam za sudionike, s čime se
suglasio g. Kušljugić i zahvalio joj na tomu.
Veleposlanica Lilloe i veleposlanik Hedberg, kao predstavnici zemalja članica Nordijskoga
vijeća, izrazili su spremnost podijeliti iskustva iz načina rada Vijeća, dajući podršku svim
oblicima suradnje među zemljama regije.
Zabilješku sastavila Merdžana Iglica,
tajnica Povjerenstva za vanjske poslove
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Kolegiju Zastupničkog doma
Povjerenstvu za vanjske poslove Zastupničkog doma
Povjerenstvu za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda
Sektoru za međunarodne odnose i protokol
a/a

