Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-9/2020/4
Ljubljana, 15. 10. 2020

Predlog
ZAPISNIK

48. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 29. septembra 2020, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 15.30 uri.
Prisotni:
 predsednik Bojan Kekec
 podpredsednik Igor Antauer
 člani: Bogomir Vnučec, Samer Khalil, Davorin Terčon, prof. dr. Branka Kalenić
Ramšak, mag. Peter Požun, Željko Vogrin in Branko Šumenjak
Opravičeno odsotni:
 Bojana Potočan, mag. Miroslav Ribič, mag. Igor Velov.
Ostali prisotni:
 Aleša Sovinc, Jernej Mueller in Damijan Sedar, Ministrstvo za zunanje zadeve
Dnevni

r e d:

1. Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za pogajanja z
Republiko Albanijo, EPA 1360-VIII, EU E 167 (INTERNO)
2. Informacija o aktualnih dogajanjih v vzhodnem Sredozemlju
3. Potrditev zapisnikov 46. in 47. sej komisije
Ad 1 )
Seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: Komisija)
je pri 1. točki dnevnega reda potekala brez navzočnosti javnosti, ker je bilo
obravnavano gradivo označeno s stopnjo tajnosti INTERNO.
Komisija je obravnavala Stališče Republike Slovenije glede osnutka skupnega
stališča EU za Pogajanja z Republiko Albanijo, ki ga je Državnemu zboru na podlagi
tretjega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado
Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10,
107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.

Uvodno predstavitev je podala predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve Aleša
Sovinc, vodja Sektorja za širitev in jugovzhodno Evropo. V razpravi je odgovorila na
zastavljena vprašanja članov Komisije.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je sprejela mnenje, da podpira
Stališče Republike Slovenije glede osnutka skupnega stališča EU za pogajanja z
Republiko Albanijo.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
Ad 2)
Komisija se je na pobudo člana Komisije Samerja Khalila seznanila z aktualnimi
dogajanji v vzhodnem Sredozemlju.
Ustno informacijo je podal Jernej Mueller, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko na Ministrstvu za zunanje
zadeve.
Poudaril je, da so aktivnosti Turčije v vzhodnem Sredozemlju pogojene z različnimi
interesi: raziskovanje najdišč zemeljskega plina pred grškimi otoki in ciprski izključni
gospodarski coni; nerešeni status Cipra; enostranska dejanja Turčije po krepitvi
vpliva v širši regiji. Stališče EU je, da mora Turčija prenehati z enostranskimi dejanji,
ki so uperjena proti interesom EU in državam članicam EU. Potrebno bo na novo
definirati odnose med Grčijo in Ciprom na eni strani ter Turčijo na drugi strani. Sicer
je Turčija že nakazala pripravljenost za pogajanja. Ob tem izstopa vloga ZR Nemčije,
ki želi pred zasedanjem Evropskega sveta, ki je načrtovan 1. 10. 2020, intenzivirati
pogajanja. Ker se v zadnjih letih težave v odnosih med EU in Turčijo množijo, želijo
evropski voditelji opredeliti na novo odnose s Turčijo. V ospredju je interes EU po
konstruktivnem sodelovanju. V strateškem interesu EU je razvoj sodelovalnega in
vzajemno koristnega odnosa s Turčijo. Predvsem si EU prizadeva za sodelovanje na
področju migracij. Turčija je namreč pomemben partner pri upravljanju migracijskega
pritiska. Ne gre spregledati, da je Turčija strateška partnerica EU in članica NATO.
Pogajanja s Turčijo glede njenega približevanja EU so od 2016 zamrznjena.
Pogajanja o statusu Cipra so v zadnjih letih zastala. Slovenija podpira stališče EU in
bo zagovarjala interese obeh držav članic EU.
V razpravi so sodelovali člani Komisije: Samer Khalil, Bojan Kekec, Igor Antauer in
Davorin Terčon.
Skupna ugotovitev je, da gre za splet različnih okoliščin, ki terjajo skrbno in
poglobljeno obravnavo. Izstopa pa problem migracij, ki ga Turčija izkorišča kot
sredstvo pritiska na EU. Glede vloge ZDA je bilo povedano, da ni vidnega napora za
mediacijo v aktualnem sporu v vzhodnem Sredozemlju, so pa ZDA aktivne v okviru
NATO.
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Ad 3)
Zapisnika 46. in 47. rednih sej Komisije sta bila potrjena brez pripomb.

Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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