Број:
Сарајево, 27. 10. 2020.
Састанак Групе 12+
26. октобар 2020. године
(састанак на даљину)

Предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у
Интерпарламентарној унији (ИПУ) г. Сафет Софтић учествовао је на онлајн састанку
Групе 12 +, одржаног 26. октобра 2020. године.
На састанку су усвојени записници са састанака Групе 12+ који су одржани у Београду
13, 15, 16 и 18. октобра 2019. године, као и извјештај о састанку Управног одбора
одржаног у Лисабону 28. септембра. Расправа се водила и о посебном пословнику о
избору предсједавајућег Групе 12+, донесене се одлуке да гласање траје 40 умјесто 20
минута, потврђен је мандат за предсједавајућег Групе 12+ који траје двије године као и
одлука да се представе три кандидата за функцију предсједавајућег Групе. Управни
одбор је одлучио да све састанке који су планирани за ову годину, као што је приједлог
турске делегације о састанку Групе 12+ у Истанбулу као и приједлог трећег
регионалног семинара о постизању циљева одрживог развоја Групу 12+ у
Француској, пролонгира за наредну годину због пандемије вируса корона. Након тога
је услиједило представљање кандидата за функцију предсједавајућег Групе 12+. За ову
позицију представљена су три кандидата. Сваки кандидат је имао пет минута за
представљање. Кандидати за ову позицију су били: Арда Геркенс, замјеница
предсједавајућег Сената Холандије, Олга Кефалођијани, предсједавајућа ИПУ
делегације Парламента Грчке, те Андрик Грифрој, посланик у Сенату Белгије. Г.
Андрик Грифрој је повукао своју кандидатуру. Арда Геркенс из Сената Холандије и
Олга Кефалођијани из Грчке представиле су своје планове и циљеве за рад на функцији
предсједавајућег Групе, те одговарале на питања представника држава чланица
Групе12+, посебно на питања у вези са исламофобијом, расизмом и другим кризним
питањима на глобалном плану. Након тога услиједило је гласање које је трајало 40
минута. Затим се расправљало о финансијским питањима Групе. Предсједавајући
Групе 12+ Дуарте Пачеко поднио је извјештај о утрошеним средствима. Финансијски
извјештај за 2019. годину је усвојен. Затим се расправљало о плану за сљедећи састанак
Групе који би требало да буде одржан у мају или јуну 2021. године у Женеви, ако
ситуација у вези са пандемијом вируса корона то дозволи. Расправљало се и о
управном одбору за припрему 5. свјетске конференције предсједавајућих парламената
која је одгођена за љето 2021. године. Група 12+ има пет чланова у управном одбору за

организацију 5. свјетске конференције те је потребно именовање још четири члана из
Групе. Одлучено је да се да довољно времена како би се делегације пријавиле за ову
позицију. Затим су услиједила питања у вези са Управним вијећем. Расправљано је о
посебном пословнику о регулисању вођења онлајн сједница Управног вијећа, гласању
на даљину, финансијским питањима као и финансијским резултатима за 2019. годину
те о консолидованом буџету за 2021. годину. Расправљало се и о избору предсједника
Интерпарламентарне уније као и о избору извршног комитета. Потом и о Извјештају
комитета за људска права парламентараца који ће бити представљен током засједања
Управног вијећа од 1. до 4. новембра 2020. године. Представљен је и извјештај о
виртуелном сегменту 5. свјетске конференције предсједника парламената. Уложени су
напори да се ова конференција одржи уживо идуће године, уз наду да ће се ситуација у
вези са пандемијом поправити. Затим је услиједила расправа о приједлогу француске
групе за стварање Радне групе за науку и технологију. Одлука о оснивању ове групе је
донесена прије годину дана, за оснивање постоји сагласност али се још увијек ништа
није радило по том питању. Потом су услиједили резултати избора за предсједавајућу
Групе 12+. Нова предсједавајућа Групе је Арда Геркенс, замјеница предсједавајућег
Сената Холандије. Након што је реализован дневни ред састанка, Дуарте Пачецо се
обратио чланицама Групе 12+, пожељевши успјешан рад и просперитет будућој
предсједавајућој Групе 12+, те је закључио састанак.
Извјештај припремила:
Наида Мулалић

Извјештај одобрио:
Сафет Софтић

Доставити:
- Колегијуму Представничког дома ПСБиХ
- Колегијуму Дома народа ПСБиХ
- Колегијуму Секретаријата ПСБиХ
- члановима Делегације ПСБиХ у ПСИПУ
- Комисији за спољне послове Представничког дома ПСБиХ
- Комисији за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома
народа
ПСБиХ
- Сектору за односе с јавношћу ПСБиХ
- Сектору за међународне односе и протокол ПСБиХ

Копија: Министарство иностраних послова БиХ
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