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KOLEGIJU OBAJU DOMOVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
KOLEGIJU TAJNIŠTVA
ČLANOVIMA IZASLANSTVA PSBIH U INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI
SEKTORU ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I PROTOKOL

Predmet: Izvješće sa 123. zasjedanja Skupštine Interparlamentarne unije, održane u Ženevi
od 4. do 6. listopada 2010. godine

Stalno Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH u IPU-u sudjelovalo je na 123. plenarnom
zasjedanju IPU-a, održanom u Ženevi od 4. do 6. listopada 2010. godine. U sastavu Izaslanstva bili
su: Vinko Zorić, prvi zamjenik predsjedatelja, i Hilmo Neimarlija, drugi zamjenik predsjedatelja, te
Marina Mijačević, tajnica Izaslanstva.
Na dnevnom redu 123. zasjedanja Skupštine IPU-a bile su sljedeće točke:
1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 123. zasjedanja Skupštine;
2. Razmatranje zahtjeva za uvrštavanje hitne točke u dnevni red;
3. Panel rasprava o temama o kojima će se raspravljati na 124. zasjedanju Skupštine IPU-a,
koji će se održati u Panami od 15. do 20. travnja 2011. godine:
a) Stvaranje čvrstog zakonodavnog okvira s ciljem sprečavanja izbornog nasilja,
poboljšanja nadgledanja izbora i osiguranja mirne promjene vlasti (suizvjestitelji:
Indija i Zimbabve) – Prvi stalni odbor za mir i međunarodnu sigurnost,
b) Uloga parlamenata u osiguranju održivog razvoja kroz upravljanje prirodnim
resursima, poljoprivrednom proizvodnjom i demografskim promjenama – Drugi stalni
odbor za održivi razvoj, financije i trgovinu,
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c) Transparentnost i odgovornost u financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja –
Treći stalni odbor za demokraciju i ljudska prava,
4. Izvješće Odbora IPU-a za poslove s UN-om,
5. Amandmani na Statut i Pravilnik IPU-a.

Rad 123. zasjedanja Skupštine održan je prema predloženom i usvojenom dnevnom redu. Za
predsjednika Skupštine izabran je dr. Theo-Ben Guribab, predsjednik IPU-a, koji je u uvodnom
izlaganju osudio nerede i uporabu sile protiv predsjednika države u Ekvadoru te pozvao na
uspostavu vladavine prava. U proceduru za uvrštenje hitne točke stigla su dva zahtjeva. Ujedinjeni
Arapski Emirati i Iran podnijeli su prijedloge koji se odnose na poplave u Pakistanu i međunarodnu
pomoć ugroženom području. Izaslanstva ovih dviju zemalja objedinila su prijedloge u nacrt
rezolucije pod naslovom Hitna akcija potpore međunarodnoj pomoći kao odgovor na prirodne
katastrofe, posebno u vezi s poplavama koje su pogodile Pakistan. Nakon toga je uslijedila rasprava
u kojoj su sudionici pozvali na jačanje međunarodne suradnje po ovom pitanju i pomoć Pakistanu,
kao i osnivanje fonda čija će se sredstva koristiti za hitne intervencije saniranja posljedica prirodnih
nepogoda. Raspravu je otvorio H. Kan, voditelj pakistanskog izaslanstva, koji je upoznao sudionike
zasjedanja s prilikama. Objedinjeni prijedlog hitne točke usvojen je aklamacijom.
Drugog dana zasjedanja održane su panel rasprave o prethodno izabranim temama stalnih odbora, o
kojima će se raspravljati na 124. zasjedanju Skupštine. Suizvjestitelji triju stalnih odbora predstavili
su dosadašnji rad na izradi izvješća i nacrte rezolucija, nakon čega je uslijedila rasprava. Članovi
izaslanstava iznosili su iskustva o funkcioniranju demokratskih poredaka u svojim državama i tom
prigodom najčešće ukazivali na nedostatke i teškoće u provedbi utvrđenih procedura. Iskustva
iznesena u raspravi potvrdila su činjenicu da među zemljama postoje ogromne razlike, naročito
između razvijenih demokratskih zemalja zapadne Europe i zemalja središnje Afrike i jugoistočne
Azije. Primjerice, dok su u pojedinim nerazvijenim zemljema glavne preokupacije političkih aktera
tijekom izbornog procesa sprečavanje nasilja, gubitaka ljudskih života i očuvanje stabilnosti, u
razvijenim se zemljama izborni proces provodi po ustaljenim procedurama i bez ozbiljnijih prijetnji
za sigurnost. Bilo je vidljivo da se iskustva jednih ne mogu iskoristiti za poboljšanje stanja u drugim
zemljama, osim ukoliko nisu na razini demokratskog i institucionalnog razvitka. Posljednjeg dana
zasjedanja Skupština je aklamacijom usvojila izvješće Odbora za poslove s Ujedinjenim narodima.
Na 187. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su predloženi dnevni red i zapisnik prethodne sjednice.
Predsjednik i glavni tajnik IPU-a podnijeli su izvešća o radu između dvaju zasjedanja, o
aktivnostima članica na provedbi rezolucija i obilježavanju Dana demokracije. Glavni tajnik
predstavio je financijsko stanje u IPU-u. Potom je predočen, a nakon sadržajne rasprave, i usvojen
proračun za 2011. godinu (proračun je zamrznut na prošlogodišnjoj razini zbog svjetske
gospodarske krize). Nacrt programa proračuna za razdoblje 2011.-2013. godine u raspravi je bio
osporavan, a od Tajništva se tražilo pažljivije projektiranje i trošenje sredstava te realizacija rješenja
koja nemaju dodatnih troškova i uvođenje novih tehnologija u cilju uštede (konferencijski video i
audiosastanci). Brojna izaslanstva, prije svega članice geopolitičke Skupine 12 plus, imale su
rezerve i negodovale zbog najave da će proračun za 2012. godinu imati rast od 3,5% ponajprije jer
će proračun za sljedeću godinu biti zamrznut. Dogovoreno je da se projektiranju proračuna pristupi
u veljači 2011. godine i da se nastoji uvažiti što veći broj zahtjeva. Članovi Upravnog vijeća
upoznati su sa suradnjom IPU-a s UN-om i predstojećim zajedničkim sastancima, a posebna
pozornost usmjerena je na aktivnosti za postizanje Milenijskih razvojinih ciljeva.
Što se tiče reforme Interparlamentarne unije, predočen je nacrt strategije razvoja od 2010. do 2015.
godine. U raspravi je ukazano na pojedine nedostatke i slabosti, na prioritete, a predloženo je da
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geopolitičke skupine formiraju timove koje će potanko razmotriti nacrt strategije. Usvojena su i
izvešća s posljednjih specijaliziranih sastanaka i konferencija IPU-a, kao i izvješća s Treće svjetske
konferencije predsjednika parlamenata, Odbora za ljudska prava zastupnika, Koordinacijskog
odbora za sastanke sa zastupnicima, Skupine za suradnju muškaraca i žena, Odbora za bliskoistočna
pitanja i Savjetodavne skupine o HIV/AIDS-u. Usvojen je prijedlog da se sljedeće zasjedanje
Skupštine IPU-a održi u Panami od 15. do 20. travnja 2011. godine. Prihvaćen je nacrt prijedloga
liste predstojećih sastanaka IPU-a. Revizorima proračuna za 2010. godinu izabrani su D. Pačeko
(Portugal) i H. Tajam (Urugvaj). Aklamacijom su usvojeni amandmani na Pravilnik stalnih odbora,
kojima se omogućava ravnomernija zastupljenost članica u organima stalnih odbora (članci 8. i 9.),
i na Pravilnik Tajništva, kojima se regulira izbor glavnog tajnika (članak 3).
Na sastancima geopolitičke Skupine 12 plus razmatrane su teme dnevnog reda Skupštine,
Upravnog vijeća i ostalih organa IPU-a. Usvojeno je izvešće s prethodnog sastanaka Skupine 12
plus. Članovi Skupine u radnim tijelima IPU-a predstavili su rad u proteklome razdoblju, dok su
izvjestitelji predstavili teme za panel raspravu. Aklamacijom su izabrani članovi Skupine u odbore
za izradu nacrta deklaracija. Rasprava o proračunu bila je vrlo sadržajna. Brojni sudionici
osporavali su prijedlog projekcije proračuna za iduće tri godine i kritizirali rad Međunarodnog
tajništva IPU-a (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Finska, Izrael itd). U razdoblju gospodarske
krize, recesije u svijetu i smanjenja proračuna najvećem broju parlamenata neodrživ je prijedlog
Tajništva za održavanje proračuna za 2011. godinu na istoj razini, uz predviđeni rast od 3,5% za
2012. godinu. Predloženo je da se ulože dodatni napori kako bi se ostvarila što veća ušteda, kao i da
se rad IPU-a unaprijedi u onoj mjeri i sukladno sa sredstvima koja stoje na raspolaganju, pri čemu
će se uvesti samo one novine koje neće dodatno opteretiti proračun. Pojedine zemlje kritizirale su
raspodjelu udjela u proračunu IPU-a po postotcima i visinu svojih kontribucija (Austrija). Također,
kritiziran je i prijedlog za pristupanje aktivnostima koje će voditi potpisivanju međunarodne
konvencije kao pravne osnove na kojoj će biti utemeljen IPU, čime će dobiti svojstva međunarodne
organizacije. Skupina se suglasila da oformi radno tijelo koje će detaljnije razmotriti nacrt strategije
razvoja IPU-a od 2010. do 2015. godine. Skupina 12 plus izabrala je novo vodstvo. Za predsjednika
Skupine aklamacijom je izabran senator Robert del Picchia, voditelj francuskoga izaslanstva (nije
bilo protukandidata).
Izaslanstvo PSBiH u IPU-u je za vrijeme zasjedanja imalo i neformalne susrete s drugim
izaslanstvima, i to s izaslanstvima Slovenije, Srbije i Hrvatske, na kojima su razmijenjena iskustva i
mišljenja o aktivnostima iz domene IPU-a kao i o mogućnostima unapređenja parlamentarne
suradnje.
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