уопштено о комисијама
парламентарне скупштине биХ
Комисије имају веома значајну улогу и доприносе рационалнијем и ефикаснијем
раду домова. Дом народа има три сталне комисије, Представнички дом седам сталних
комисија, а оба дома имају шест заједничких сталних комисија. Комисије су формиране
према областима из надлежности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, тако
да њихова организација прати одговарајућу организациону структуру министарстава у
Савјету министара Босне и Херцеговине.
На тај начин осигурана је непосредна парламентарна контрола над радом
министарства и спровођењем закона у области за коју је одговарајуће министарство
надлежно. Све приједлоге закона као и друге акте које разматрају домови претходно
разматрају надлежне комисије, које домовима о томе подносе извјештаје и мишљења о
усклађености са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине, односно о принципима предложеног закона, и амандмане на законе који се налазе у процедури разматрања
и усвајања. Надлежна комисија разматра амандмане на приједлог закона, а усвојени
амандмани постају саставни дио приједлога закона који разматра дом. Комисије могу
одлучити да воде јавну расправу о предложеним законима, могу спроводити саслушања и
захтијевати достављање извјештаја од било којег изабраног или именованог званичника,
службеника или институције. Такођер, одлучују и о питањима која им домови пренесу у
надлежност, с тим што се на комисије не може пренијети надлежност за усвајање закона.
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заједничка комисија
за европске интеграције

надлежности

Заједничка комисија за европске интеграције једна је од шест сталних заједничких
комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ. Заједничке комисије имају 12 чланова,
од којих се шест бира из Представничког дома а шест из Дома народа, с тим да се двије
трећине чланова бирају с територије Федерације БиХ, а једна трећина с територије
Републике Српске. Заједничке комисије међу својим члановима бирају предсједавајућег,
те првог и другог замјеника предсједавајућег, који се бирају из три конститутивна народа.
Предсједавајући и први замјеник предсједавајућег не могу бити чланови истог дома.

У складу са чланом 62. Пословника Представничког дома и чланом 52. Пословника
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Заједничка комисија за европске интеграције
разматра питања која се односе на:
a) расправу о општим питањима која су у
вези с европским интеграцијама;
б) праћење извршавања права и обавеза
Босне и Херцеговине произашлих из
међународних уговора који се односе на
Савјет Европе;
ц) координирање рада комисија Парламентарне скупштине БиХ у вези с
европским интеграцијама и достављање
мишљења, препорука и упозорења тим
комисијама;
д) анализирање посљедица интеграцијске стратегије за Босну и Херцеговину и
припрему свеобухватних извјештаја;
е) разматрање планова, програма, извјештаја и информација о поступку
стабилизације и придруживања ЕУ;
ф) праћење реализације стратегије придруживања, покретање иницијативе
за убрзавање реализације стратегије
придруживања у оквиру надлежности
Парламентарне скупштине БиХ;
г) надзирање усклађивања закона Босне
и Херцеговине с правном тековином ЕУ

Чланови Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ
уједно су и чланови Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање између
Парламентарне скупштине БиХ и Европског парламента. Осим чланова ове комисије у
Парламентарном одбору је и 12 посланика које именује Европски парламент. Дужност
Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање је да разматра све аспекте
односа између Европске уније и Босне и Херцеговине и, посебно, примјену Споразума о
стабилизацији и придруживању. Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање
конституисан је 5. новембра 2015. године. Састаје се два пута годишње и њиме наизмјенично
предсједавају предсједавајући делегације Парламентарне скупштине БиХ и делегације
Европског парламента.
Чланови Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ
су и чланови Парламентарног форума за европске интеграције БиХ. Путем Парламентарног
форума за европске интеграције БиХ обављају се консултације са парламентарцима на
различитим нивоима власти, с циљем праћења процеса интегрисања и тражења рјешења
за проблеме који се појаве у том процесу. Парламентарни форум за европске интеграције
БиХ разматра све аспекте процеса европског интегрисања БиХ, те расправља о односима
између Европске уније и Босне и Херцеговине и, посебно, о примјени Споразума о
стабилизацији и придруживању.
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чланови
мандатни период 2014 - 2018.

(acquis) када Комисија стекне услове
за то;
сарадњу с институцијама у Босни и
Херцеговини (посебно с Дирекцијом за
европске интеграције), институцијама
ЕУ и других земаља у вези с питањима
интеграције;
организовање презентације истраживања јавног мишљења о питањима
интеграције;
прикупљање, похрањивање и систематско
презентовање
члановима
Комисије информација у вези са ЕУ;
надзирање коришћења додијељених
средстава ЕУ;
обављање других послова у вези с
европским питањима који не спадају у
надлежност осталих радних тијела;
одржавање јавног саслушања у вези с
питањима европских интеграција ради
прикупљања мишљења представника
цивилног друштва, невладиних организација, интелектуалаца, као и владиних
и невладиних експерата у одређеним
областима.

Никола
Ловриновић

Нермина
Капетановић

Огњен Тадић

предсједавајући

први замјеник
предсједавајућег

Зденка Џамбас

Халид Гењац

Саша
Магазиновић

Милица
Марковић

Александра
Пандуревић

Сифет Поџић

Небојша
Радмановић

Фехим Шкаљић

Љиља Зовко

друга замјеница
предсједавајућег

Ова заједничка комисија разматра и друга питања у вези с европским интеграцијама.
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