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Сарајево/Сарајево 21.12.2012.године

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
- КОЛЕГИЈУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
- КОЛЕГИЈУ ДОМА НАРОДА
На основу члана 60. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.33/06, 41/06, 81/06,
91/06, 91/07, 87/09 и 28/12) и члана 54. став (2) Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.33/06,
41/06, 91/06, 91/07 и 32/12), Заједничка комисија за људска права, права дјетата, младе
имиграцију, избјеглице, азил и етику Представничког дома и Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је, на ___ сједници,
одржаној_________. године, усвојила следећи

ОРЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА
ПРАВА, ПРАВА ДЈЕТЕТА, МЛАДЕ, ИМИГРАЦИЈУ, ИЗБЈЕГЛИЦЕ, АЗИЛ И
ЕТИКУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Заједничка комисија) стално је радно тијело. Њена надлежност
регулисана је одредбама члана 59. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09
и 28/12) и члана 53. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
(„Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 91/06, 91/07 и 32/12).
Заједничка комисија за људска права, права дјетета,младе, имиграцију, избјеглице, азил и
етику Парламентарне скупштине БиХ ( у даљем тексту: Заједничка комисија), разматра
питања која се односе на:


Остваривање људских права и основних слобода Загарантованих Уставом БиХ и
законодавством БиХ, од државних органа, јавних институција и организација које























примјењују јавна овлаштења, у случајевима које изнесе Омбудсмен, грађани и
ентитети, те о томе обавјештава домове;
Држављанство;
Имиграцију, избјеглице и азил;
Провођење анекса 6. и 7. Општег оквирног споразума за мир у БиХ;
Развој и проблеме у реализацији и заштити људских права и слобода, те мјере за
њихову ефикаснију заштиту. Комисија неће разматрати питања која су у току
рјешавања на судовима и друге спорове, осим ако се ради о неприхватљивом
кашњењу у поступку или евидентној злоупотреби власти и самовољи на коју укаже
Омбудсмен;
Приједлоге које доставе грађани, уз обавјештење подносиоцу о исходу;
Петиције у вези с повредама људских права и основних слобода, усвајајући
одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и домове о усвојеним одлокума;
Сарадњу с Комисијом за људска права ( предвиђеним Анексом 6.) и Комисијом за
расељена лица и избјеглице (предвиђене Анексом 7. Општег оквирног споразума за
мир ), као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и Народној
скупштини Републике Српске;
Разматрање питања у вези с остваривањем права дјетета у Босни и Херцеговини;
Подстицање активности у институцијама БиХ на провођењу Конвенције о правима
дјетета, као и подстицање и остваривање сарадње с комисијама ентитетских
парламената на побољшању статуса дјетета и провођење Конвенције о правима
дјетета;
Разматрање предложених закона и других прописа са становишта права дјетета и
спречавање дискриминације права дјетета;
Разматрање питања у вези с остваривањем права младих у Босни и Херцеговини;
Подстицање активности у институцијама БиХ на усвајању и провођењу
најзначајнијих међународних докумената о питању младих;
Разматрање приједлога докумената и извјештаја институција БиХ који се односе на
права дјетета и питања младих, те разматрање припрема за учешће делегација Босне
и Херцеговине на међународним скуповима када се разматрају питања права дјетета
и питања младих;
Анализирање извјештаја о провођењу Закона о сукобу интереса у институцијама
власти БиХ које врши Изборна комисија БиХ;
Упозоравање изабраних званичника ПСБиХ и Савјета министара БиХ на одредбе
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ ради њихове досљедне
примјене;
Разматрање са Изборном комисијом БиХ могућх случајева кршења Закона о сукобу
интереса у институцијама власти БиХ изабраних званичника ПСБиХ и Савјета
министара БиХ;
Припремање и утврђивање прeдлога кодекса понашања за посланике и делегате у
ПСБиХ

Заједничка комисија разматра и друга питања из области људских права, права дјетета,
младих, имиграције, избјеглица, азила и етике.
Предвиђена активност Заједничке комисије у 2013. години заснива се на реализацији
услова проистеклих из пријема Босне и Херцеговине у Савјет Европе, реализацији
међународних докумената којим је везана Парламентарна скупштина Босне и
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Херцеговине, те специфичним активностима Заједничке комисије, које проистичу из
њене надлежности која је утврђена пословницима Представничког дома и Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Приликом реализације
Оријентационог плана Заједничка комисија ће користити мишљења и сугестије
владиних и невладиних, домаћих и међународних организација које се баве питањима
људских права, права дјетата, младих, имиграцијом, азилом и етиком.
У складу са својим надлежностима и Програмом рада Савјета министара Босне и
Херцеговине за 2013. годину, који још није достављен, Заједничка комисија планира
разматрање предлога закона и других аката, те друге активности како слиједи:
ЈАНУАР


разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



преиспитивање одредби Кодекса понашања за посланике и делегате у
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, приједлог измјена и допуна, а
самим тим и одредби Правилника о провођењу Кодекса;



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграције, азила и етике;



презентација постигнутих резултата у раду на хармонизацији кривичног
законодавства БиХ који се односе на трговину људима и сродна кривична дјела;



посјета Агенцији за заштиту личних података БиХ поводом дана заштите
личних података.

ФЕБРУАР


разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



наставак активности на успостави
Парламентарној скупштини БиХ;



разматрање питања у вези с остваривањем права дјетета – посебно с
побољшањем статуса дјетета у Босни и Херцеговини;



разматрање питања у вези са могућим случајевима кршења Закона о сукобу
интереса у институцијама власти БиХ изабраних званичника ПСБиХ и Савјета
министара;

Савјета

националних

мањина

у
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тематска сједница везано за рад и проблеме с којима се сусреће Институција
омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине (финансијска независност,
питање простора и др.), а на коју ће бити позвани сви представници ентитетских
одбора за људска права и социјалну политику);



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграције, азила и етике.
МАРТ



разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ;



тематска сједница на тему остваривања права младих – посебо унапређењем
права младих у Босни и Херцеговини,



обилазак затвора у БиХ, психијатријских установа
заштиту (рад на терену;



обавјештавање грађана о исходу поднесених приједлога;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграције, азила и етике.

и домова за социјалну

АПРИЛ


разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ;



Посјета Женеви - сједишту међународних организација и то: Европско сједиште
Уједињених нација, Високи комесaријат УН-а за избјеглице, Високи комесaријат УНа за људска права, Свјетска организација здравља (WHО);



тематска сједница на тему вјерских слобода у Босни и Херцеговини;



проблеми азиланата у Босни и Херцеговини (тематска сједница Комисије о
организацији институција, смјештају и реализацији ове активности);



радна посјета Министарству за људска права и избјеглице БиХ;



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;
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разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграције, азила и етике.

МАЈ


разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ;



радна посјета ради размјене искустава комисијама за људска права Парламенту
Црне Горе;



обилазак конкретних случајева (рад на терену) гдје су угрожена основна људска
права сходно извјештају



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграције, азила и етике.
ЈУНИ



разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ



посјете Граничној полицији Босне и Херцеговине и Служби за послове са
странцима - сагледавање провођења Закона о кретању и боравку странаца и
азилу;



радна посјета ради размјене искустава комисији за људска права Сабору
Републике Хрватске;



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграција, азила и етике.
ЈУЛИ



разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
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активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ



опојне дроге, алкохол и други пороци - непријатељи младих (тематска сједница
Комисије или округли сто);



обилазак конкретних случајева (рад на терену) гдје су угрожена основна људска
права;



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграција, азила и етике.
АУГУСТ



колективни годишњи одмор

СЕПТЕМБАР



разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и остављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграција, азила и етике.
ОКТОБАР



разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



тематска сједница на тему остваривања права младих – посебо унапређењем
права младих у Босни и Херцеговини,



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграција, азила и етике.
НОВЕМБАР
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разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ



тематска сједница - заштита пензионера, дјеце, особа с инвалидитетом и сл. и
систем заштите њихових људских права и слобода;



обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграција, азила и етике.
ДЕЦЕМБАР



разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



активности у раду Савјета националних мањина у Парламентарној скупштини
БиХ



тематска сједница посвећена Међународном дану људских права (10. Децембар
2013.), међународни и домаћи инструменти заштите људских права и слобода;



обавјештавање грађана о исходу поднесених приједлога;



разматрање и других питања из области људских права, права дјетета, младих,
имиграција, азила и етике.

План активности у оквиру сарадње са ОСЦЕ-Мисијом у Босни и Херцеговини –
Одсјек за парламентарну подршку и мониторинг

1. Прва јавна дебата

ОСЦЕ

Прва половина марта

2. Друга Јавна дебата

ОСЦЕ

Друга половина октобра

Тема: Млади у БиХ

3. Публикације (штампање)
Кодекс понашања ПСБиХ и Проведбени акт

7

Предсједавајућа Заједничке комисије
Александра Пандуревић
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