Конференција за штампу након сједнице Управног одбора
Савјета за провођење мира (PIC)

Вриједи изговорена ријеч.
Високи представник Валентин Инцко
Добар дан, даме и господо, и добродошли на данашњу конференцију за медије након дводневне сједнице
Управног одбора Савјета за провођење мира (PIC) на нивоу политичких директора.
Мој први замјеник, Денис Херн из Сједињених Америчких Држава, и ја ћемо да вас информишемо о
разговорима које смо водили и закључцима који су унијети у Комунике, који ће вам бити подијељен након
ове конференције за медије.
Разговори су били веома фокусирани, а политички директори углавном дијеле исту забринутост правцем у
ком БиХ иде те дијеле мишљење о томе шта у предстојећем периоду треба да буду приоритети. То се
огледа и у Комуникеу, који ће бити подијељен. Он садржи једну фусноту, али осим ње чланице PIC-а су
биле једногласне у процјени овдашње ситуације и шта је потребно да се уради.
На почетку, још једном је јединствено изражено пуно опредјељење за територијални интегритет и темељну
структуру Босне и Херцеговине као јединствене суверене државе. PIC је такође још једном потврдио своју
пуну подршку високом представнику и његовом мандату.
У посљедња два дана имали смо дугачак дневни ред и пуно питања за разматрање.
Предстојећи октобарски избори били су у врху листе. Многе чланице Управног одбора упутиле су критику
због узнемиравајуће реторике коју неке политичке личности користе тако да је прва порука свим властима
у БиХ да се суздрже од даље националистичке реторике која продубљује подјеле.
ОEBC је Управном одбору доставио најновије информације о техничким побољшањима гласачког процеса и
активностима изборног мониторинга.
Као што знате, колеге из Делегације ЕУ и амбасаде Сједињених Америчких Држава посредују у
разговорима међу политичким странкама са циљем постизања договора о изборној реформи тако да су они
информисали политичке директоре о предузетим активностима. Њихови напори фокусирани су на
постизање договора о измјенама Изборног закона у складу са одлуком Уставног суда БиХ везаном за
индиректне изборе делегата у Дом народа ФБиХ.
Даме и господо,
Потребно је да странке у Парламентарној скупштини БиХ хитно почну да рјешавају ово питање како би
након избора органи власти и скупштине могли што прије да почну са радом на економским и политичким
реформама потребним за побољшање живота грађана и приближавање ове земље Европској унији.
И даље су присутне бојазни да ће, уколико питање Дома народа Федерације не буде разјашњено током
предстојећих мјесеци, провођење изборних резултата бити отежано, а формирање власти, посебно на
нивоу Федерације и БиХ, могло би да потраје доста дуго.
По мом мишљењу, у овој фази важно је да обезбиједимо довољно простора за даље одвијање преговора
између политичких странака.
Остале опције треба оставити по страни.
Наши гости на састанку Управног одбора били су чланови Централне изборне комисије БиХ, институције
надлежне за припрему предстојећих избора.
Од њих смо жељели да чујемо више информација о досадашњем одвијању припрема за одржавање избора,

о предизборној реторици, могућим изборним преварама и активностима које се предузимају да се те
преваре спријече, као и о статусу провођења међународних препорука о могућим побољшањима изборног
система.
Сада бих дао ријеч свом првом замјенику, Денису Херну, да вас укратко упозна са темама о којима су
политички директори Управног одбора PIC-а разговарали током другог дана нашег састанка.
PDHR, Деннис Хеарне
Хвала Вам, високи представниче, и срдачна добродошлица новинарима,
Док је први дан нашег састанка у потпуности био посвећен октобарским изборима, током наших разговора
другог дана дотакли смо се неколико сталних изазова са којима се ова земља суочава и који могу да
представљају озбиљне препреке за свеукупну политичку стабилност БиХ и њен напредак.
Прије само неколико дана, земља је била на рубу озбиљне кризе са тешким посљедицама за све њене
грађане – говорим о неуспјеху Парламента БиХ да коригује одредбе Закона о кривичном поступку БиХ у
складу са недавном одлуком Уставног суда.
Ова ситуација је показала како је тешко постићи истинску реформу у областима као што су борба против
корупције, када се чини да неки заправо имају мотив да сачувају status quo или чак да пониште претходно
спроведене реформе.
Ова криза је спријечена захваљујући Уставном суду, али Парламент БиХ још увијек има обавезу да измијени
и допуни Закон како је предвиђено и донесе амандмане на Закон о кривичном поступку који би били у
складу са међународним стандардима и ишли у корист свих грађана БиХ.
Политички директори су били врло јасни у погледу онога шта треба да буде учињено у том смислу – то
ћете да видите у Комуникеу.
Једнако јасни су били и у погледу једног другог питања које је у претходним мјесецима доминирало јавним
дискурсом: питањем миграната, које је показало неке слабости система.
Уз то, институције које доприносе економском напретку суочавају се са озбиљним изазовима. То су, између
осталог, Управа за индиректно опорезивање БиХ (УИО) и Електропренос БиХ (Transco). Управни одбор је
разговарао и о овим питањима.
Водили смо отворен разговор о свим овим питањима, па иако понекад имамо различита мишљења и
заговарамо другачије перспективе, имамо заједничке циљеве за БиХ – дуготрајан мир, стабилност и
просперитет. Што се тиче тренутних приоритета – они су наведени у Комуникеу, а за вас смо припремили
копије.
Од самог почетка процеса, овај пут смо одлучили, скупа са свим делегацијама у Управном одбору, да се
покушамо фокусирати на један концизан документ који је посебно усмјерен на актуелна питања,
приоритете и изазове. Видјећете и сами да се ради о једном концизном документу, и то је одраз нашег
свјесног напора. Постоји само једна фуснота, у дијелу који се односи на наоружавање полицијских снага.
Руска Федерација је убацила фусноту те препоручујем да се обратите њима за евентуално образложење
њихових ставова по том питању. Осим тога, Комунике нема других фуснота или издвојених мишљења.
Сада ћемо да одговоримо на ваша питања.

