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Београд – Парламентарна скупштина ОЕБС-а позвала је данас власти Белорусије да
престану са репресијом над припадницима опозиционих партија и поручила да је
одржавање слободних и поштених избора у будућности од великог значаја за односе те
организације и Минска.

  

У резолуцији коју је поднела немачка посланица Ута Цапф, која је усвојена на данашњој
пленарној седници, позива се на спровођење непристрастне међународне истраге
оптужби да су затвореници у тој земљи, који су пребегли у иностранство, били мучени у
затворима некадашњег КГБ-а.

  

Парламентарна скупштина ОЕБС-а поново је позвала власти у Белорусији да омогуће
улазак у земљу експертима ОЕБС-а.

  

Посланици су изразили жаљење што избори у децембру прошле године нису били
слободни и навели да је у постизборним протестима 600 људи ухапшено, међу њима и
неколико преседничких кандидата.

  

Посланици су препоручили властима да не врше притисак на медије и да у будућности
омогуће слободно одржавање мирољубивог окупљања људи.

  

Поред те резолуције, посланици су данас усвојили и резолуцију о борби против
организованог криминала, трговине људима и резолуцију о заступљености жена у
Парламентарној скупштини ОЕБС-а.
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Италијански посланик Рикардо Миљори позвао је земље чланице ОЕБС-а које још нису
ратификовале Конвенцију УН против међународног организованог криминала да то што
пре учине.

  

Посланици су оценили да је потребно да земље чланице ојачају своје законодавство
ради борбе против организованог криминала, у складу са Конвенцијом, као и да изврше
хармонизацију законодавстава.

  

Резолуција о борби против трговине људима предвиђа пуну и ефективну реализацију
Глобалног акционог плана УН за борбу против трговине људима и позива државе да
побољшају сарадњу са циљем да се стане на пут тим криминалним активностима.

  

Резолуција о заступљености жена у националним делегацијама Парламентарне
скупштине ОЕБС-а предвиђа повећање броја жена у делегацијама земаља чланице ове
организације.

  

У нацрту који је поднео шпански посланик Хорхе Гиљот наведено је да су, према
подацима из фебруара ове године, свега 23,7 одсто посланика жене и да су у 17
делегација заступљени искјучиво мушкарци.

  

Усвајањем резолуција завршена је данашња пленарна седница годишњег заседања
Парламентарне скупштине ОЕБС-а у Београду, која ће сутра бити завршена, а биће
усвојене преостале резолуције, међу којима и резолуција Србије о нелегалној трговини
људским органима.

  

На крају годишњег заседања очекује се усвајање Београдске декларације, која би
требало да допринесе обликовању политике ОЕБС-а и националних законодавстава.

  

(Танјуг)
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