Високи представник/специјални представник ЕУ: Парламент
жели да расправља о законима о реформи полиције

«Данашњом одлуком да одбаци негативни извјештај о законима о реформи полиције БиХ, Представнички
дом БиХ је послао јасан сигнал да жели шансу за усвајање закона о реформи полиције», изјавио је високи
представник и специјални представник ЕУ, Мирослав Лајчак.
«Ова Одлука је добродошла одлука», изјавио је Лајчак. «Чланови Парламента БиХ су показали да су свјесни
своје одговорности када је у питању осигурање европске перспективе БиХ».
Европска будућност грађана Босне и Херцеговине – без обзира на то гдје живе, њихову доб, пол или
националну припадност – је у рукама дванаест чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност
Парламента БиХ. Њихова одговорност је да донесу одлуку да ли ће грађани Босне и Херцеговине учинити
одлучујући корак ка чланству у ЕУ и потписати Споразум о стабилизацији и придруживању.
Њихов задатак је једноставан; они морају донијети одлуку да дозволе Парламенту да расправља о
меритуму закона о реформи полиције.
Без обзира којој странци припада и да ли је у власти или опозицији, сваки члан Комисије мора сам за себе
одлучити да ли његова земља заслужује прилику да потпиеше Споразум о стабилизацији и придруживању
и помјери се са задњег мјеста на путу ка интеграцијама у ЕУ.
“Очекујем да сваки појединац у Комисији изнађе политичку храброст и зрелост да испуни своја обећања да
ће подржати тежње БиХ да се интегрише у ЕУ, те омогући Парламенту БиХ да води ову земљу у процес
интеграције у ЕУ,” рекао је данас високи представник и специјални представник ЕУ. “Вријеме је да се
краткорочне политичке предности оставе по страни ради дугорочних интереса Босне и Херцеговине која
чврсто иде путем ка Европи.”
Јавност ће помно пратити наредну сједницу Комисије. Више од 70% становништва, без обзира на своју
националност, доб или политичке ставове, подржава интеграцију у ЕУ. Парламенту треба дати шансу да
БиХ усмјери тим путем. Сваки појединац у Комисији је одговоран за, и одговараће, за своја дјела.
Према Пословнику Парламента, Заједничка комисија за одбрану и безбједност мора дати позитиван
извјештај како би омогућила Парламенту БиХ да усвоји законе о реформи полиције.
Чланови Комисије за одбрану и бебзједност Парламента БиХ су: Бранко Зрно (ХДЗ БиХ), Шефик Џаферовић
(СДА), Слободан Шараба (СДС), Адем Хускић (СБиХ), Иво Миро Јовић (ХДЗ БиХ), Драго Калабић (СНСД), Јозо
Крижановић (СДП), Душанка Мајкић (СНСД), Мирко Околић (СДС), Хазим Ранчић (СДА), Сулејман
Тихић (СДА), Винко Зорић (ХДЗ 1990).

