6. сједница Парламентарног форума за европске интеграције Босне и Херцеговине
5. фебруар 2016. године, Бања Лука

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА

По завршетку 6. сједнице Парламентарног форума за европске интеграције Босне и
Херцеговине, а у складу са чланом 5. Правила рада Парламентарног форума за
европске интеграције Босне и Херцеговине, чланови колегијума Парламентарног
форума:
1. Изражавају задовољство потписаним концептом механизма сарадње
парламената у Босни и Херцеговини у пословима везаним за процес интеграција
у Европску унију. Сагласни су да потписивање овог документа представља
јасну опредијељеност и спремност сва четири парламента у БиХ да међусобном
сарадњом на четири нивоа (конференција предсједавајућих/предсједника
домова/парламената у БиХ; Парламентарни форум за европске интеграције
Босне и Херцеговине; сарадња секторских радних тијела; административна
сарадња и редовна координација активности везаних за Европску унију)
олакшају реализацију заједничких циљева у процесу европских интеграција. У
вези с тим, изражавају захвалност Европској унији на реализовању
двогодишњег Твининг пројекта под називом „Јачање улоге парламената у БиХ у
контексту интеграција у Европску унију“, који је финансиран из ИПА фондова
Европске уније;
2. Поздрављају одлуку Предсједништва Босне и Херцеговине за скоро подношење
апликације за чланство у Европској унији, те у вези с тим изражавају сагласност
да тај корак представља спремност Босне и Херцеговине за почетак новог
поглавља у процесу европских интеграција и јасну опредијељеност за чланство
у Унији;
3. Подржавају активности институција извршних власти у Босни и Херцеговини
на спровођењу акционих планова за реализацију Реформске агенде и позивају
оне институције које до сада нису израдиле те документе да то ураде и отпочну
њихову примјену што је могуће прије;
4. У контексту могућности и важности коришћења средстава у оквиру ИПА II
фондова Европске уније, поздрављају све до сада предузете кораке у том
смислу; у вези с тим позивају надлежне институције у Босни и Херцеговини на
свим нивоима на предузимање активности с циљем информисања шире јавности
о могућности коришћења средстава из поменутих фондова;
5. Поздрављају одлуку Заједничке комисије за европске интеграције
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у вези с организовањем
округлих столова у општинама и градовима широм Босне и Херцеговине о
актуелним темама које се тичу процеса интеграција у Европску унију, а у
свјетлу ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању, те
изражавају сагласност с тим да буду активни учесници поменутих догађаја.

6. Поздрављају активности Парламентарне скупштине БиХ која је прва
конституисала заједничко тијело са Европском унијом у форми Парламентарног
одбора за стабилизацију и придруживање на основу Споразума о стабилизацији
и придруживању; изражавају жаљење због непостизања компромиса о садржају
Пословника о раду Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
између Парламентарне скупштине БиХ и Европског парламента, те позивају на
усаглашавање текста Пословника како би се дијалог са Европским парламентом
наставио у пуном интензитету;
7. Поводом првог састанка Савјета за стабилизацију и придруживање и првог
састанка Одбора за стабилизацију и придруживање између Европске уније и
Босне и Херцеговине, формираних на основу Споразума о стабилизацији и
придруживању, одржаних у децембру 2015. године у Бриселу, поздрављају ове
догађаје, који су уједно означили и почетак примјене Споразума о
стабилизацији и придруживању за извршну власт на политичком и техничком
нивоу.

