Број/Broj: 03/6-50-14-12-21/13
Сарајево/Sarajevo 19.2. 2013.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА,
ПРАВА ДЈЕТЕТА, МЛАДЕ, ИМИГРАЦИЈУ, ИЗБЈЕГЛИЦЕ, АЗИЛ И ЕТИКУ
ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
1. Уводне напомене
Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у
даљем 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 овлашћења, у случајевима које изнесе омбудсмен, грађани и
ентитети, те о томе обавјештавама домове;



држављанство;



имиграцију, избјеглице и азил;



спровођење 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;



предлоге које доставе грађани, уз обавјештење подносиоцу о исходу;



петиције у вези са повредама људских права и основних слобода, усвајајући
одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и домове о усвојеним одлукама;



сарадњу са Комисијом за људска права (предвиђеном Анексом 6) и Комисијом за
расељена лица и избјеглице (предвиђеном 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 са остваривањем права дјетета у Босни и Херцеговини;



подстицање активности у институцијама БиХ на спровођењу Конвенције о правима
дјетета, као и подстицање и остваривање сарадње са комисијама ентитетских
парламената на побољшању статуса дјетета и спровођење Конвенције о правима
дјетета;



разматрање предложених закона и других прописа са становишта права дјетета и
спречавање дискриминације права дјетета;



разматрање питања у вези са остваривањем права младих у Босни и Херцеговини;



подстицање активности у институцијама БиХ на усвајању и спровођењу
најзначајнијих међународних докумената о питању младих;



разматрање предлога 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 спровођењу 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;
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разматрање са Изборном комисијом БиХ могућих случајева кршења Закона о сукобу
интереса у институцијама власти БиХ изабраних званичника ПСБиХ и Савјета
министара БиХ;



припремање и утврђивање Предлога 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.
Заједничка комисија је у 2012. години одржала 11 сједница како слиједи:
Сједница

Датум одржавања

Тачке дневног реда

Трајање сједнице ( у минутама)

8.

18.01.2012.

6.

60 '

9.

15.02,2012.

7.

60 '

10.

14.03.2012.

7.

40 '

11.

18.04.2012.

8.

75 '

12.

05.05.2012.

7.

80 '

13.

23.05.2012.

5.

55 '

14.

06.06.2012.

4.

45 '

15.

04.07.2012.

5.

45 ´

16.

18.07.2012.

3.

65 ´

17.

27.08.2012.

4.

155 ´

18.

06.11.2012.

4.

35 ´

Заједничка комисија организовала је и одржала:

1.

26. и 27. 04. 2012. тематску сједницу под називом „Представљање Стратегије
транзицијске правде у Босни и Херцеговини“;

2.

14. 05. 2012. округли сто о теми: “Како доћи до рјешења проблема држављана
Босне и Херцеговине који су били запослени и настањени у Републици
Хрватској, а у периоду од 1991. до 1995. године су отпуштени са посла?“;

3. 14.06.2012. дискусију о теми: „Трговина људима у сврху радне експлоатације“,
у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ;
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4. 21.06.2012. конференцију под називом “Европске интеграције и политика према
националним мањинама“;
5. Округли сто о теми: „Препоруке Комитета за права дјетета упућене Босни и
Херцеговини – како даље?“.
2. Законодавне активности Заједничке комисије у периоду јануар-децембар 2012.
У извјештајном периоду Заједничка комисија је разматрала три закона, и то:
1. Предлог закона о забрани негирања, минимизирања, оправдавања или
одобравања холокауста, злочина геноцида и злочина против човјечности, веза:
акт број 01,02-50-12-18-4,2/11 од 03. 10. 2011. године (прво читање);
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и
Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-18/12 од 09.
05. 2012. године (прво читање);
3. Предлог закона о измјенама и допунама закона о кретању и боравку странаца и
азилу (прво и друго читање ), материјал Савјета министара БиХ, број:01,02-021-26/12 од 26. 06. 2012. године.
У извјештајном периоду Заједничка комисија је била предлагач:
1. Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ.
Заједничка комисија основала је Радну групу за избор и предлагање кандидата за
чланство у нови сазив Савјета националних мањина БиХ која је одржала више
састанака, те сачинила предлог листе кандидата.
3. Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
Разматрани акти
Заједничка комисија је, у складу са својим надлежностима, разматрала и анализирала:
1. Извјештај о Закону о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине
који спроводи Централна изборна комисија БиХ из Извјештаја о спровођењу закона
у надлежности Централне изборне комисије БиХ за 2011. годину, подносилац:
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Централна изборна комисија БиХ, материјал број: 01,02-50-19-577/12 од 30. 04.
2012. године;
2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за
људска права;
3. Извјештај о раду Независне комисије за праћење услова боравка у заводима,
поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају
кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд
Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом
Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и
Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине за
период од 14. 09. 2010. до 31. 12. 2011. године, веза: акт број 01,02,05/6-50-19–
505/12 од 12. 04. 2012. године;
4. Извјештај Независне комисије за праћење услова боравка у заводима,
поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају
кривичне санкције и друге мјере које је у кривичном поступку изрекао Суд БиХ
о посјети Казнено-поправном заводу Зеница;
5. Закључке у вези са презентацијом јавне политике „Процјена спровођења закона
о забрани дискриминације у БиХ“, Аднан Кадрибашић, консултант УСАИДовог Пројекта јачања парламената у БиХ, а на основу закључка усвојеног на 12.
сједници Заједничке комисија, одржаној 08. 05. 2012. године.
Иницијативе
Заједничка комисија је, у складу са својим надлежностима, разматрала сљедеће иницијативе:
1. Иницијативу посланика Нермина Пурића да Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ, у року не дужем од 90 дана, обави расправу о стању предмета који
се против Босне и Херцеговине воде на Европском суду за људска права у
Стразбуру. С тим у вези задужити Савјет министара БиХ да, у року не дужем од 60
дана, припреми цјеловиту информацију о стању предмета који се пред судом у
Стразбуру воде против БиХ са процјеном њихових могућих импликација на Босну и
Херцеговину“ број: 01-50-2-13-21/11, веза: акт број 01/а-50-1-15-14/11 од 09. 12.
2011. године;
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2. Иницијативу делегаткиње Нермине Капетановић за разматрање информације о
стању у области исељеништва, са посебним освртом на могућност коришћења
финансијских и људских ресурса исељеника за развој БиХ, веза: акт број 02-50-19155/12 од 17. 02. 2012. године;
3. Иницијативу Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Министарства
правде БиХ за одржавање заједничког састанка с циљем представљања концепта и
процеса израде Стратегије транзицијске правде у Босни и Херцеговини 2012-2016. и
Акционог плана за спровођење Стратегије транзицијске правде у Босни и
Херцеговини 2012-2016 (акт број: 01,02,03/6-37-1166/11 од 16. 11. 2011);
4. Иницијативу посланице Душанке Мајкић за посјету Заједничке комисије за људска
права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику српским
осуђеницима који издржавају казну у КПЗ-у Зеница и достављање информације
домовима ПСБиХ на одлучивање;
5. Иницијативу посланика Зијада Јагодића која гласи: „Као посланик у овом
парламенту, добио сам допис од војног адвоката из Пентагона, господина Шона
Глејсона, у којем ме моли за мој глас и помоћ при ослобађању Тарека Махмуда
Ахмеда Ел Саваха, оца двоје босанскохерцеговачке дјеце која живе у Зеници, Амире
и Саре. Наиме, господин Савах се већ 10 година налази у затвору Гвантанамо на
Куби, а ставља му се на терет сарадња са Ал Каидом, али до сада без икаквих доказа
и судских расправа о том питању. Овом приликом иницирам да Представнички дом
ПСБиХ заузме став о овом питању и уобичајеним путем адекватно одговори
господину Глејсону, војном адвокату Пентагона, ради помоћи и подршке Ахмеду
Саваху и Амири и Сари, као нашим држављанима.“
Остале активности Заједничке комисије
Заједничка комисија одржала је неколико састанака са различитим организацијама и
институцијама из области заштите људских права ради сагледавања питања људских
права, побољшања заштите људских права, начина за превазилажење одређених
кршења људских права и размјене искустава са организацијама и институцијама које се
баве овим питањем.
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Реализовани су сљедећи састанци и посјете:
Заједничка комисија је одржала више састанака са различитим организацијама и
институцијама из области заштите људских права ради сагледавања питања људских
права, побољшања заштите људских права, начина за превазилажење одређених
кршења људских права и размјене искустава са организацијама и институцијама које
се баве овим питањем.
С тим у вези релизовани су сљедећи састанци и посјете:


24. 01. 2012. - Састанак са представницима Канцеларије координатора за реформу
јавне управе и експертом Сигме, Вером Дивином, о интегритету и етици;



22. 02. 2012. - Стручно савјетовање о теми: “Јединствена правила за израду правних
прописа у институцијама БиХ“;



08. 03. 2012. – Састанак са представницима Мисије ОЕБС-а у БиХ и ICMPY у БиХ;



14. 03. 2012. – Састанак са експертима Међународне организације за миграције
(ИОМ) из Женеве;



28. 03. 2012. - Састанак са делегацијом Парламента Ирака о питању несталих лица;



24. 04. 2012. – Међународна донаторска конференција о теми: „Трајна рјешења за
избјегла и расељена лица;



14. 05. 2012. – Округли сто о теми: “Како доћи до рјешења проблема држављана
Босне и Херцеговине који су били запослени и настањени у Републици
Хрватској, а у периоду од 1991. до 1995. године су отпуштени са посла?“;



18. 05. 2012. - Састанак са делегацијом Групе експерата за борбу против трговине
људи ГРЕТА;



23. 05. 2012. – Стручно савјетовање „Пословници оба дома Параламентарне
скупштине БиХ;



13. 06. 2012. – Састанак са Маријом Грацијом Ђанмаринаро, специјалном
представницом ОЕБС-а за борбу против трговине људима;



19. 06. 2012. – Округли сто о теми: „Стратегија транзицијске правде у БиХ“;



21. 06. 2012. – Конференција под називом „Европске интеграције и политике према
националним мањинама“;



25. 07. 2012. – Састанак са представницима УСАИД-а;
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03. 09. 2012. – Састанак са представницима Норвешке делегације у
Парламентарној скупштини Савјета Европе (ПССЕ) које је предводила
предсједавајућа делегације, Карин С. Волдсет;



10. и 11. 09. 2012. – Истраживачка радионица о миграцијама из БиХ;



17. 09. 2012. – Састанак са

извјестиоцем Комитета за једнакост и

недискриминацију Парламентарне скупштине Савјета Европе, Жан-Шарлом
Гардетом;


17. 09. 2012. – Конференција о бази података организација цивилног друштва:
"Сарадња са цивилним друштвом у законодавном процесу";



18. 09. 2012. – Сајам невладиних организација, у сарадњи са УСАИД-овим
Пројектом јачања парламената у БиХ и Асоцијацијом за демократске
иницијативе (АДИ);



18. 09. 2012. - Састанак са независним експертом за питање националних
мањина Канцеларије високог комесара за људска права Уједињених нација,
Ритом Ицак;



25-27. 09. 2012. – Семинар за секретаре радних тијела парамената Босне и
Херцеговине о теми: ''У сусрет остваривању професионалних стандарда: Јачање
улоге, побољшање квалитета рада и подстицање сарадње”;



17-19. 10. 2012. - Регионална конференција за ојачање права заједница (промоција и
заштита мањинских права);



05. 11. 2012. – Састанак са представницима Мисије ОЕБС-а у БиХ;



06. 11. 2012. – Састанак са делегацијом Савјетодавног комитета Савјета Европе
за спровођење Оквирне конвенције за заштиту националних мањина;



14. и 15. 11. 2012. - Семинар под називом „Заштита људских права и положаја
жена и дјеце“, Брисел;



20. 11. 2012. – Округли сто о теми: “Препоруке Комитета за права дјетета
упућене Босни и Херцеговини – како даље?“;



21. 11. 2012. – Сједница поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против
насиља над женама;



13. и 14. 12. 2012. - Конференција под називом „Људска права и спољна
политика“, Торино.
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Резиме
На основу наведених активности, може се закључити да је Заједничка комисија
успјешно реализовала све постављене задатке у периоду јануар-децембар 2012.
године.

Предсједавајућа Заједничке комисије
Александра Пандуревић
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