Свесни значаја европских интеграција, даљег мирног развоја Европе и
с весни историјских веза преседник Скупштине Аутономне покрајине

Војводине и председник Скупштине Покрајине Баден Виртемберг
потписују следећу

Заједничку изјаву о намерама

1.

3аједничка Европа

Скупштина Аутономне покрајине Војводин е и Скупштина
Покрајине Баден Виртемберг изражавају

OBOr-1

Изјавом о намерама

за продубљивањем и јачањем сарадње. Циљ пл а ниране сарадње

јесте да се допринесе европском разумевању и интеграцији кроз
развој билатералних односа на парламентарном нивоу између
Б а ден Виртемберга и Аутономне покрајине Војводине.

Основ за пријатељске односе и интензивну размену мишљеЊд
између два парламента су принципи демократије, владавине права
и једнакости, поштовање људског достојанства, укључујући
заштиту мањина, као и других фундаменталних Ilрава Европске
уније .

Партнери уважавају при реализацијИ конкретних пројеката увек
оно право које је на СНдЗИ и које треба да се примењује .

JI.

Циљеви партнерства између парламената Војводине и
Баден ВиртеМберга

у оквиру међусобне сарадње посвећује се посебна пажња следећим
областима:

•

ства рању могућности за састанке и разговоре између чланова

оба

парламента као и званичних и стручних делегација на

регионалном и локалном нивоу

•

јачању кадровске и административне сарадње између стручњака
у институцијама покрајине Баден Виртемберг и Војводине

•

подстицању сарадње између региона на локалном нивоу

•

подршци у покретању и развоју економских и социјалних
контаката и веза

•

промовисању сарадње у областима образовања, културе и спорта

•

подупирању разr.,ене искустава малих и средњих предузећа

•

провери уређења и реализације заједничких међународних
пројеката

•

ПРОМО8исању сарадње на подручју заштите природе и животне
средине

•

тежњи за успостављањем програма размене за младе

•

покретању размене искустава о волонтерско м раду

111 .

Сарадња у С ПIPО lВођењу Дунааске стратегије Европске уније

Скупштина Аутономне покрајине Војводине и Скупштина Покрајине

Баден Виртемберг договарају интензивну размену мишљења везано з'а
укључивање и учешће два парламента у Дунавској стратегији Европске
уније. Дијалог који је отпочет у оквиру Дунавске конференције

парламентараца одржане

11./12 . јула 2013.

године у Улму треба да се

убудуће даље продуби. Изјава о намери сарадње потписује се у два
истоветна примерка ОД којих је један на српском, а други на немачком

језику .
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