Број:
Сарајево,

На основу члана 65. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 79/14) и члана 55. став (2)
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, 58/14), Заједничка комисија за европске интеграције, на __ сједници,
одржаној ______, утврдила је
ПЛАН РАДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОД
Дјелокруг и циљеви рада Заједничке комисије за европске интеграције (у даљем
тексту: Комисија) одређени су чланом 52. Пословника Дома народа („Службени
гласник БиХ“, 58/14) и чланом 62. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 79/14).
(1) Заједничка комисија за европске интеграције разматра питања која се односе на:

-

расправе о општим питањима која се односе на европске интеграције;

-

праћење извршавања права и обавеза БиХ произашлих из међународних уговора
који се односе на Савјет Европе;

-

координирање рада комисија Парламентарне скупштине БиХ у вези с
европским интеграцијама и достављање мишљења, препорука и упозорења тим
комисијама;

-

анализирање посљедица интеграцијске стратегије за БиХ и припремање
свеобухватних извјештаја;

-

разматрање планова,

програма,

стабилизације и придруживања ЕУ;

извјештаја

и

информација о

Процесу

-

праћење реализације стратегије придруживања, покретање иницијативе за
убрзавање реализације стратегије придруживања у оквиру надлежности
Парламентарне скупштине БиХ;

-

надзирање усклађивања закона Босне и Херцеговине са правном тековином ЕУ
(acquis) када Комисија стекне услове за то;

-

сарадњу са институцијама у Босни и Херцеговини (посебно са Дирекцијом за
европске интеграције), институцијама ЕУ и других земаља у вези са питањима
интеграције;

-

организовање презентације истраживања јавног мишљења о питањима
интеграције, те надзирање коришћења додијељених средстава ЕУ;

-

одржавање јавног саслушања у вези са питањима европских интеграција ради
прикупљања мишљења и ставова представника цивилног друштва, невладиних
организација, интелектуалаца, као и владиних и невладиних експерата у
одређеним областима.

(2) Заједничка комисија разматра и друга питања која су у вези с европским
интеграцијама.

Имајући у виду утврђени дјелокруг и циљеве рада, План рада Комисије за 2015. годину
значајно одређују и сљедећи документи:
- Споразум о стабилизацији и придруживању који је потписан 16. 07. 2008, а и
ратификован у свим земљама чланицама ЕУ. Међутим, још увијек није ступио на
снагу, али се очекује да ће ступити на снагу у јуну 2015. године.
- Извјештај о напретку Босне и Херцеговине у 2015. Треба истаћи да је
Заједничка комисија за европске интеграције у досадашњим активностима увијек
разматрала извјештаје о напретку, те доносила одређене закључке. Такође, Извјештај о
напретку Босне и Херцеговине у 2013. години Заједничка комисија разматрала је на 18.
сједници, одржаној 14. 11. 2013. године, и констатовала да је према посљедњем
извјештају о напретку остварен ограничен напредак, а посебно у вези са:


извршењем пресуде Европског суда за људска права у предмету Сејдић и
Финци;



успостављањем ефикасног механизма координације;
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прописним функционисањем Савјета за државну помоћ;



успостављањем структуре за децентрализовано управљање фондовима ЕУ;



приједлозима закона који су израђени уз подршку ЕУ, а нису достављени у
парламентарну процедуру;



проблемима у припреми састанака пододбора ПС-а/ССП-а;



радом координационог одбора институција за ревизију;



непостојањем

институционалних

механизама

за

сарадњу

са

цивилном

друштвом;


непостојањем заједничких истражних тимова и

механизама за откривање

корупције;


усвајањем статута Корпорације јавних РТВ сервиса;



успостављањем економско-социјалног савјета на државном нивоу;



рјешавањем граничних и имовинских питања са сусједима;



неусвајањем стратегије за мала и средња предузећа;



неусвајањем стратегије руралног развоја;



правним оквиром и институционалним капацитетима за заштиту животне
средине;



државном стратегијом у области транспорта;



сарадњом и координацијом у области енергетског сектора.

Комисија ће и у 2015. години наставитида пратити напредак у наведеним областима и
инсистирати на реализацији обавеза Савјета министара БиХ у вези са процесом
интегрисања.

ПЛАН РАДА

АПРИЛ – ЈУНИ


Припрема и усвајање Оријентационог плана рада Комисије за 2015. годину;



Разматрање Извјештаја о раду Комисије за 2014. годину;



Разматрање Извјештаја Савјета министара БиХ за 2014. годину;



Разматрање Извјештаја Дирекције за европске интеграције за 2014. годину;
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Разматрање Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине у 2014. години;



Разматрање извјештаја, информација и других аката упућених од овлашћених
предлагача и достављање мишљења и извјештаја Представничком дому и Дому
народа Парламентарне скупштине БиХ;



Разматрање Извјештаја о стању реализовања обавеза из Привременог
споразума/Споразума о стабилизацији и придруживању и осталих активности на
путу Босне и Херцеговине ка чланству у ЕУ;



Разматрање информације о успостављању и функционисању механизма
координације у процесу интегрисања Босне и Херцеговине у ЕУ;



Припрема и учешће на 17. интерпарламентарном састанку ЕП - ПСБиХ, који ће
бити одржан у мају 2015. године, у Бриселу;



Разматрање извјештаја са састанака Привременог одбора за стабилизацију и
придруживање и пододбора успостављених према одредбама чл. 40-43.
Привременог споразума о стабилизацији и придруживању.

ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР


Разматрање извјештаја, информација и других аката упућених од овлашћених
предлагача и достављање мишљења и извјештаја Представничком дому и Дому
народа Парламентарне скупштине БиХ;



Разматрање информација у вези са Стратешким документом за БиХ за ИПА II;



Разматрање Информације о успостављању и функционисању механизма
координације у процесу интегрисања Босне и Херцеговине у ЕУ;



Разматрање Извјештаја о стању реализовања обавеза из Привременог
споразума/Споразума о стабилизацији и придруживању и осталих активности на
путу Босне и Херцеговине ка чланству у ЕУ;



Разматрање докумената и надзор на трошењима ИПА средстава;



Разматрање извјештаја са састанака Привременог одбора за стабилизацију и
придруживање и пододбора успостављених према одредбама чл. 40-43.
Привременог споразума о стабилизацији и придруживању / Савјета за
стабилизацију и придруживање, Одбора за стабилизацију и придруживање и
пододбора (ступањем на снагу ССП-а).
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ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР


Анализа активности у вези са израдом Програма интегрисања;



Разматрање Информације о успостављању и функционисању механизма
координације у процесу интегрирања Босне и Херцеговине у ЕУ;



Разматрање извјештаја са састанака Привременог одбора за стабилизацију и
придруживање и пододбора успостављених према одредбама чл. 40-43.
Привременог споразума о стабилизацији и придруживању / Савјета за
стабилизацију и придруживање, Одбора за стабилизацију и придруживање и
пододбора (ступањем на снагу ССП-а);



Припрема и учешће на 11. састанку Конференције парламентарних комисија за
европске

интеграције

парламената

земаља

обухваћених

Процесом

стабилизације и придруживања Југоисточне Европе – КОСАП, који ће бити
одржан у октобру 2015. године, у Тирани;


Припрема и учешће на састанку Парламентарног одбора за стабилизацију и
придруживање између БиХ и ЕУ, који ће бити одржан у новембру 2015. године,
у Бриселу;



Разматрање Извјештаја о напретку БиХ у 2015. години,



Разматрање организације и планирање рада Комисије у 2016. години с циљем
обезбјеђивања ресурса и унапређења рада;



Припрема и израда извјештаја о раду Комисије у 2015. години.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ


Разматрање докумената усвојених у Европском парламенту који се односе на
Босну и Херцеговину;



Разматрање Извјештаја о стању реализовања обавеза које простичу из
Споразума о стабилизацији и придруживању и осталих активности на путу
Босне и Херцеговине ка чланству у ЕУ;



Организовање састанака са шефом Делегације ЕУ и специјалним представником
ЕУ амбасадором Ларсом Гунаром Вигемарком;



Организовање састанака са комисијама за европске интеграције земаља
обухваћених процесом стабилизације и придруживања;
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Организовање састанка са члановима Одбора за европске послове Хрватског
сабора;



Организовање јавних саслушања у вези са проблемима који се јављају на путу
европског интегрисања Босне и Херцеговине;



Одржавање тематске сједнице о економским и социјалним перспективама БиХ;



Организовање састанка са предсједавајућим Савјета министара БиХ и
дефинисање модалитета сарадње и механизма координације у процесу
европског интегрисања;



Успостављање сарадње и организовање састанака са Комисијом за питања
Европске уније Бундестага;



Узвратна посјета Одбору за европске интеграције Републике Србије;



Организовање тематске сједнице о борби против корупције у БиХ;



Организовање састанка са члановима Одбора за европске интеграције
Парламента Македоније;



Организовање састанка са члановима Одбора за европске интеграције
Парламента Албаније;



Организовање састанка са члановима Одбора за међународне односе и европске
интеграције Скупштине Црне Горе;



Активности које ће бити планиране и реализоване у сарадњи са Мисијом
ОЕБС-а,



Организовање тематске сједнице о реформи образовања у БиХ;



Разматрање Информације о процесу реализације ИПА пројеката.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
Садржај рада и рокови у овом плану постављени су оквирно. Реално је очекивати
корекције због неопходног усклађивања с активностима других релевантних тијела и
институција. Могуће је очекивати и активности које нису предвиђене, а могу бити
уврштене у План рада Комисије због значаја и хитности разматрања.
Треба имати у виду да је континуирана активност Комисије праћење, анализа и
надгледање активности свих релевантних институција у процесу придруживања ЕУ.
С циљем благовременог испуњавања планираних активности, Комисија ће, између
осталог:
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обезбиједити континуитет редовног одржавања сједница;



обезбиједити континуитет редовног одржавање састанака Парламентарног
форума за европске интеграције БиХ;



оснивати поткомисије или радне групе када то буде сврсисходно;



унаприједити функцију надзора Комисије у складу са њеним надлежностима;



унаприједити информативну активност Комисије;



појединачно ангажовати чланове Комисије;



сарађивати са другим надлежним тијелима и институцијама БиХ и међународне
заједнице;



сарађивати са сродним комисијама парламената у региону.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Никола Ловриновић
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