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Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju
Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana

SKUPNA IZJAVA
(delovni prevod)

Srečanje predsednikov parlamentov Zahodnega Balkana je potekalo 27. septembra
2021 na Brdu pri Kranju, ob robu parlamentarne dimenzije predsedovanja Republike
Slovenije Svetu Evropske unije. Srečanje je potekalo pod predsedovanjem predsednika
Državnega zbora Republike Slovenije Igorja Zorčiča.
V otvoritvenem delu srečanja so uvodne nagovore podali: predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič,
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anže Logar in predsednica Odbora
za zunanjo politiko Državnega zbora Monika Gregorčič.

Predsedniki parlamentov Zahodnega Balkana ter predsednik Državnega
zbora Republike Slovenije
*
izhajajoč iz skupnih deklaracij, sprejetih na obeh vrhovih predsednikov Evropskega
parlamenta in parlamentov Zahodnega Balkana v Bruslju, ki sta potekala 28. januarja
2020 in 28. junija 2021 ter
poudarjajoč pomen široke parlamentarne razprave pred vrhom EU-Zahodni Balkan, ki
bo potekal 6. oktobra 2021 v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU;

*
pozdravljamo zavezanost Evropskega parlamenta k rednemu dialogu s parlamenti
Zahodnega Balkana, ki daje evropskemu širitvenemu procesu tako potrebno politično
podporo;
izpostavljamo, da je treba proces širitve ponovno umestiti visoko na seznam prioritet EU
ter se ob tem zavedati, da je evropska perspektiva Zahodnega Balkana pomembna
strateška odločitev Evropske unije, ki ni ključna le za varnost, stabilnost in blaginjo regije,
temveč tudi za prihodnost Evropske unije in njenih držav članic;
izpostavljamo pomen parlamentarne diplomacije za poglabljanje političnega dialoga,
usmerjenega v pospeševanje širitvenega procesa; izražamo pripravljenost za široko
izmenjavo izkušenj in dobrih praks na različnih parlamentarnih ravneh, kar med drugim
krepi upravne zmogljivosti parlamentov ter prispeva k doseganju skupnega cilja, to je
polnopravno članstvo v Evropski uniji;
poudarjamo zavezanost parlamentov na Zahodnem Balkanu h krepitvi regionalnega
sodelovanja, ki prispeva k poglabljanju zaupanja in pospešuje procese sprave v regiji;
poudarjamo, da je treba ustrezno nasloviti odprta bilateralna vprašanja ob doslednem
spoštovanju že doseženih dogovorov;
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opozarjamo, da se mora dosežen napredek kandidatk in potencialnih kandidatk za
članstvo v Evropski uniji odraziti v dejanskem napredku na EU poti. Izpostavljajoč
zavezanost parlamentov k napredku pri izvajanju ključnih reform, prvenstveno na
področju vladavine prava in temeljnih pravic, poudarjamo, da mora tudi Evropska unija
prevzeti svoj del odgovornosti za zastoj na področju širitve, ga ustrezno nasloviti in
poiskati učinkovite rešitve; prav tako poudarjamo nujnost, da EU institucije in države
članice EU priznajo napredek kandidatk na področju reform in procesa evropske
integracije ter naredijo korake za pospešitev evropske integracije kandidatk in
potencialnih kandidatk;
poudarjamo, da ima Evropska unija v regiji partnerice, ki zgodovinsko, geografsko in
kulturno pripadajo skupnemu evropskemu prostoru. Sodelovanje med partnericami na
Zahodnem Balkanu bo prispevalo k močnejši in odpornejši EU, ki mora ostati njihova
prva strateška izbira;
opozarjamo, da je treba še več pozornosti nameniti mladi generaciji in jim odpirati
dodatne priložnosti za sodelovanje v programih EU, hkrati pa tudi na področju
Zahodnega Balkana ustvarjati boljše pogoje in takšna delovna mesta, ki bodo mlade
motivirala za življenje in delo v regiji; izpostavljamo pomen regionalnih organizacij , ki s
programi izmenjav spodbujajo sodelovanje ter krepijo zaupanje med pripadniki mlade
generacije;
prepoznavamo pomen sodelovanja parlamentov, civilne družbe in drugih relevantnih
deležnikov na Zahodnem Balkanu v programih in procesih Evropske unije ter ob tem še
posebej izpostavljamo pomen njihove vključenosti v Konferenco o prihodnosti Evrope;
poudarjamo, da je treba poglabljati solidarnost med Evropsko unijo in Zahodnim
Balkanom pri naslavljanju skupnih izzivov, kot je pandemija Covida-19; izpostavljamo
pomen medparlamentarnega dialoga pri iskanju skupnih rešitev, ki bodo krepile
odpornost regije in Evropske unije;
poudarjamo pomen gospodarskega povezovanja v regiji v smeri oblikovanja skupnega
regionalnega trga, ki bo prispeval h gospodarski rasti ter regijo približal enotnemu
evropskemu trgu;
pozdravljamo sprejem Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III), ki vzpostavlja pravni okvir za nadaljnje
financiranje pomoči partnericam na Zahodnem Balkanu na njihovi poti v EU, kot tudi za
implementacijo Gospodarskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan, ki ga je
predstavila Evropska komisija in ki bo skupaj z Zeleno agendo in Digitalno agendo za
Zahodni Balkan, pomembno prispeval k zapiranju razvojnega razkoraka ter podprl
gospodarsko rast in okrevanje regije;
izpostavljamo pomen krepitve sodelovanja na varnostnem področju in pozdravljamo
proces oblikovanja Strateškega kompasa, ki lahko s prioritetnim osredotočanjem na
vključevanje partnerjev na Zahodnem Balkanu v varnostno-obrambne strukture
Evropske unije prispeva k dodatnemu zagonu evropskih integracijskih procesov ter k
stabilnosti, trajnemu miru in varnosti v regiji;
izpostavljamo evropsko perspektivo Zahodnega Balkana kot pomemben vidik pri
soočanju s sodobnimi množičnimi migracijskimi tokovi, ki predstavljajo skupni izziv;
prepoznavamo, ob upoštevanju neprestano spreminjajoče se situacije na obrobju
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Evrope in širše, strateški pomen celovitega upravljanja migracijskih gibanj ter
solidarnosti in sodelovanja med Evropsko unijo in partnerji na Zahodnem Balkanu na
tem področju;
se zavezujemo k ohranjanju odprtega in kontinuiranega dialoga o napredku, priložnostih
in izzivih evropske perspektive Zahodnega Balkana na najvišji parlamentarni ravni v
različnih medparlamentarnih forumih in formatih;
soglašamo, da predsednik Državnega zbora Republike Slovenije s pričujočo Skupno
izjavo seznani tako Evropski parlament in Evropsko komisijo kot tudi prihajajoči Vrh EUZahodni Balkan in Konferenco predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega
parlamenta (EUSC).
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