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САРАЈЕВО, септембар 2011. године
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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 и 91/07) и члана 54. став (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.33/06, 41/06, 91/06 и 91/07),
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 4. сједници, одржаној 29.09.2011. године, утврдила

Радни план Заједничке комисије за период
септембар-децембар 2011. године
Предвиђена активност Заједничке комисије за период септембар-децембар 2011.
године заснива се на реализацији услова проистеклих из пријема Босне и Херцеговине
у Вијеће Европе, реализацији међународних докумената којим је везана Парламентарна
скупштина Босне и 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.
Оријентациони план садржи преглед најзначајнијих активности Заједничке
комисије с утврђеним роковима за период септембар-децембар 2011 године, према
сљедећем распореду:
СЕПТЕМБАР
-

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

ОКТОБАР
-

-

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
обиљежавање 01. Октобар Међународни дан старијих особа;
обиљежавање 10. Октобар Свјетски дан менталног здравља;
обиљежавање 11. Октобар Дан УНИЦЕФ-а;
13.октобар Регионална конференција на високом нивоу, у вези са
несталим особама у организацији Међународног института за нестале
особе .
обиљежавање 15. Октобар Свјетски дан бијелог штапа;
Конференција поводом обиљежавање 17. Октобар Међународни дан
искорјењивања сиромаштва, у организацији Заједничке комисије;
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-

Конференција поводом обиљежавања 18. Октобара Европског дана
трговине људима, у организацији Заједничке комисије и ОЕБС-а;
обавјештавање грађана о исходу поднесених приједлога;
разматрање и других питања из области људских права, права дјетета,
младих, имиграција, азила и етике.

НОВЕМБАР
-

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
заштита пензионера, дјеце, особа с инвалидитетом и сл. и систем
заштите њихових људских права и слобода;
обиљежавање 16. Новембра Међународни дан толеранције;
обиљежавање 20. Новембра Међународни дан права дјетета;
обиљежавање 25. Новембра Међународни дан против насиља над
женама;
обавјештавање грађана о исходу поднесених приједлога;
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;
обиљежавање 01. Децембра Свјетски дан АИДС-а;
обиљежавање 03. Децембра Међународни дан особа са инвалидитетом;
тематска сједница посвећена Међународном дану људских права 10.
Децембар међународни и домаћи инструменти заштите људских права
и слобода;
обиљежавање 18. Децембра Међународни дан миграната;
обавјештавање грађана о исходу поднесених приједлога;
разматрање и других питања из области људских права, права дјетета,
младих, имиграција, азила и етике.

Предсједавајућа Заједничке комисије
Александра Пандуревућ
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