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Uvažene dame i gospodo,
Misiji OESS-a u Republici Hrvatskoj velika je čast što može organizirati i sudjelovati na
ovom važnom događaju. Htio bih pozdraviti sve sudionike ovoga okruglog stola u ime Misije
OESS-a u Republici Hrvatskoj.
Misija je posebno zahvalna predsjedniku Vlade, dr. Ivi Sanaderu, na tome što je prihvatio
otvoriti ovaj okrugli stol. Njegova nazočnost ovdje nedvosmislen je znak kako rad ovoga
okruglog stola uživa podršku s najviše političke razine. Također bih se htio posebno zahvaliti
predsjedniku Sabora, g. Vladimiru Šeksu, kao domaćinu ovoga skupa u ovom uvaženom
Domu.
Također bih htio izraziti zahvalnost našem najvažnijem partneru u ovom pothvatu, državnom
tajniku g. Palariću iz Središnjeg državnog ureda za upravu. Iznimno cijenimo njegovu
susretljivu suradnju u pripremi ovog događaja.
Kao što vjerojatno znate, Misija OESS-a aktivno podupire napore koje hrvatske vlasti ulažu u
rješavanje najvažnijih pitanja vezano uz izbornu reformu. Izbori su bitan i ključan element
svake demokracije te izborni postupci u Hrvatskoj, kao i u svim demokratskim zemljama,
trebaju biti stabilni i jasno razrađeni. Stoga je potpora procesu izborne reforme jedan od
prioriteta Misije, koji proizlazi kako iz našega mandata, tako i iz preporuka dostavljenih od
strane OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).
Putem svojih misija za promatranje izbora između 1997. i 2003. godine, ODIHR je bio u
mogućnosti dobro shvatiti hrvatski izborni okvir. Misija i dalje blisko surađuje s ODIHR-om
i drugim institucijama kako bi hrvatskim vlastima pružila stručna mišljenja vezano uz izborna
pitanja.

Moguća odstupanja od usmenoga izlaganja
Vlada i Sabor nedavno su odlučili angažirati se u reformi izbornoga zakonodavstva u zemlji.
Htio bih naglasiti kako Misija cijeni takvo opredjeljenje koje su preuzeli najviši politički
dužnosnici u zemlji.
Prvi koraci u ovom procesu reforme uključuju usvajanje Prijedloga zakona o Državnom
izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, koji je u rujnu prošao prvo čitanje u Saboru. To
je vrlo značajan korak naprijed, stoga što će uspostava stalnog tijela zaduženog za pripremu
izbora svakako omogućiti uvjete za veću objektivnost i profesionalnost vezano uz izborne
postupke u Hrvatskoj u budućnosti.
Misija pozdravlja takav razvoj događaja i uvelike cijeni činjenicu da su Vlada i Sabor izrazili
spremnost za otvorenu raspravu o Prijedlogu zakona.
Prije drugog saborskog čitanja, Središnji državni ured za upravu i Misija OESS-a složili su se
organizirati ovaj okrugli stol kako bi se različitim ključnim čimbenicima omogućio forum za
razmjenu konkretnih preporuka koje bi se mogle uvrstiti u zakon. Po mom mišljenju,
pozitivno je to što su se saborski zastupnici, predstavnici važnih državnih i pravosudnih
institucija, akademici i predstavnici civilnog društva okupili danas za istim stolom kako bi
razgovarali o ovim prijedlozima.
Kako bi se Vladi i Saboru pružila podrška u ovoj važnoj zadaći, Misija je potpomogla analizu
Prijedloga zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, koju trenutno obavljaju stručnjaci
ODIHR-a i Venecijanske komisije (Vijeće Europe). Okvirni nalazi analize biti će
predstavljeni danas, a u skoroj će budućnosti Saboru i Vladi biti dostavljena i sama analiza.
Dopustite mi da se osvrnem na nekoliko konkretnih točaka kada je riječ o Prijedlogu zakona:
Prijedlogom zakona trebalo bi se ustanoviti stalno Državno izborno povjerenstvo, u skladu s
međunarodnim i domaćim preporukama o provedbi izbora u Republici Hrvatskoj. Ta
činjenica predstavlja velik napredak.
Državno izborno povjerenstvo svakodnevno bi radilo na poboljšanju izbornog procesa,
predlagalo izmjene i dopune relevantnih zakonskih propisa te nadziralo vođenje popisa
birača. K tomu, to bi tijelo promicalo edukaciju građana i javno informiranje u svezi s
izborima, kao i preuzelo odgovornost za obuku lokalnih izbornih povjerenstava. Nadležnost
takvih povjerenstava bila bi proširena, kako bi im se dopustilo davanje prijedloga na drugim
bitnim područjima izborne reforme, uključujući financiranje promidžbe i medijsko praćenje
izbora.
Provedba demokratskih izbora zahtijeva neovisnost i nepristranost tijela odgovornog za
izborne postupke. To je ključno područje i ja sam siguran kako će se o sastavu Državnog
izbornog povjerenstva i imenovanju njegovih članova voditi intenzivna rasprava.
Sa svoje strane, Misija OESS-a, u suradnji s ODIHR-om i drugim organizacijama, spremna je
i dalje pomagati hrvatskim vlastima u rješavanju preostalih ključnih izbornih pitanja vezano
uz uređivanje financiranja promidžbe, organizaciju popisa birača te osiguranje odgovarajuće
manjinske zastupljenosti na lokalnim izborima.
Naposljetku, poželio bih nam svima produktivan i otvoren današnji dijalog, te se nadam kako
će on koristiti procesu izborne reforme u Republici Hrvatskoj.
Hvala.

