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IIредмет: Извјештај 0 раду Заједничке комисијеіза европске интеграције . Парламентарне
скуиштине Босне и Херцеговине за 2014. годину;, доотавља се.

ПОшт0вани,,
Ha основу члана 56; Пословника, Представничког дома Парламентарн[; скуншт3гне Босие .
и Херцеговине (,,Слунгбени тласник БиХ", број 79/14) и члана 46. Пословника Дома
народа -Пđрламентаргге скупштине Босне 'и Х@рцеговине ,(„Слунсбени гласггик БиХ", број

58/14) и Упутства-о методОлогији израде извјештаја о рапУ комисија,:Парламентарне
скупштине Босне и ,Херцесовине, Заједничка комисија за европске жнтеграције
Парламентарне скупштине Босне ^и Херцеговинеје нa 2. сједници, одржаннгј . 12A5 .2015.
године,. усвојила Извјештај 0 . раду Заједничке комиоијв за . европске интеграције
Парламентарггеекупштзгне Босне и Херцеговине за 2014. годину.
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Усклдцу са чланом :56. Пословникв .ПpeдcraвEш=пcoґдoмa Пapлaмeнтapнe cкyшnтшie,Бocнe и
Херцеглвине („Службени гласнин БиХ", број : 79/14) и чланом 46. Пословника Дома народа
Парламентарне скупштпге Босне -и Херцеговине („Cлyжбeни гласник БиХ``, $рој : 58/14), те у
склдцу са чланом 9. и 10. Упугства о мет0д0логији израде извјеипзја 0 раду комнсија

Пврламентарне скуiпптине Босне и Херцеговине, Заједничка комисија за европске
инпеграције - Парламензарне скушптине Босне ви Херцетвине, на 2. сједиици одржаној '
1205.201 5 . годшre, усвојилаје

И3$ЈЕШТАЈ 0 РАДУ
Звједничке ;гсомисије за евр0иске unterpaHuje Парламентарне скупштине
Босие ,и Хердеговвне' за период .01.01:2014 — 31:12`r2014. годиие

•

П0ГЛАВ:1bЕ"I - УВ0Д

Зđједничка комисија за европске интеграције је стално радно тијвло Парламентарне
скупштине БиХ. Њена надлежност регулисана, је одредбама члана 62. ПослоёшЁќа
Предетавничк0г дома („олужбени гласник БиХ", број : 79/1 4) и члана 52. Пословника
Дома народа Парламантарнв скупштине Босне и Херцеговине, (;;Службени глвсник
БиХ`;. број : 58/14).
На 2.. сједници Представничког д0ма Парлагиентарне скупттине БиХ, одржан0ј 29: 06.
2011, изабрани су чланови Комисије из Представничког дома: Веснв Крстовић-Спремо ,

Лазар Пр0дановић, Нермин Пурић, Емир Кабил, Шефик >,lаферовић и Нерминв -

Звимовић-Узуновић, a на 2 . čједници Дома народа Парламентарне скупцстине . БиХ,
одржаној 29:06.2011,, изабрани су чланови Комисије из Дома нар0да: халид Гењац,
Борјана Кришто, Огњен ' Тадић,: Стјепан Крецпiћ, Nlехмед Брадарић и Стагиа Кошарац.

Ha, оčнову личног захтјева Нермина ПуриТгв, Пpeдcтaвничпcи_ дом Парламентарне
čкупштине БиХ, на 37. 'сједници, одржаној 06:12r2012; дони0 је Одлуку 0 разрјешењу
дужности чпана Заједни

е к0мисије ;за европске, интеграције . Представнички дом је на

46: сједници, 0држаној 28.0 3 . 2013. године, усвоји0 Одлуку о .имен0вању посланице
Исмете Дервоз за чланицу Заједничке когиисије .за европске интеграције Пауламентарне
скупштине БиХ.

3

Ha коиститутивној

сједници Комисије, одржахој 07.07.2011. године, изабрано 'је

руководство Комисије; H TO Халид Гењац, предсједавају liи , Весна Крстовиfi-Спремо ,
прва . замјеница предсједавај ytier' и . Борјана Кришто, друга;замјеница предсједавајућег.
Комисија је од конституисањв радила на испуњењу обавеза утврђених пословницима,
као и, обавеза које сујој одређене одлукама колег-ијума .домова .

ПОГЛАВЈbЕ П - ИЗВЈЕШТАЈ 0 АТСТИВНОСТИМА: КОIVIИСИЈЕ
Одјељак А. - Сједнице,Комисије . уизвјештајном; перноду

Y извјештајном периоду :3 аједничка . комисијđ одржалаје три сједнице , H TO у сљедећим
терминима :

1.

19. сједнида - 07:02.2014.. године

2.

20., сједница - 12.03.2014:: нодине

3.

21. сједница -27;0б .2014. године

Просјек присуства чланова Заједничке комисије сједницамаје 61%. Сједнице суу
пуосјеку ' трајале;сат ii 4 минуѓе.
.

Активности{ на сједницама . Комисије прЊене су записнички .•Записнике сједница;води
Канцеларијаčекретара Комиеије премаусвојеним тачкама дневног реда no утврђеној
процедури и -мвтодологији : Записник са оједнице предлаже се на усвајање на. наредној
сједници Комисије .

Одјељак Б. -

Интерна организација :и процедуре,

Према планиранџм активиостима , домова из надлежности Комисије , које одређују
колегијуми Представничког дома и Дома народа, предсједавајуlги Комисије, у оарадњи
di

секретаром, организује

K

заказује сједницу са>приједлогом дневног редв: Кворум за

$it Комисије: чини седам њених чланова, ,од чегаје најмање п_оловина чланова Комисије

из; сваког дома. Комисијđ одлучује простом веlгином чланова који су присутни и који
гласају ; уз услов да та веlгина обухвата . најмање једну трећину чланова сваког ' дома ,који
су присутни и гласају H једног представника из конститутивних народа чији је најмање
један представникприсутан>и гласа.

Резултати .. гласања„ нриједлОзи и закључци које КОмисија . усвОји записнички cc
—
..к0нстатују за еваку тачку. дневног реда. Извјештаје које Комисија пОднО0и дОмОвима .

припрема с,екретар КОмисије у сарадњи сđ предсједавајуlгим , a према пОтреби, и са
đстапим чланОвима Комисије када т0; налажу Одређени разлОзи .

Одјељак Ц. - Зак0нодавне , активн0сти

Заједничкој . комисији за еврОтгске интеграције у извјештајном пери0ду није дОстављен
ниједан предлог зак0на,за кОјије 0на надлежна.

Одјељак Д. -

Аіпйвности везане за разматрањев усвајање roсталих. аката

Ha тpи сједнице , Заједничка кОмисија, за еврОп0ке интеграције разматрала је укупно 1`3
тачака дневног реда.

У складу са.. п0сл0вницима дОмОва, Когкисија је КОлегијуму Представницк0г дома и
К0легијуму Дома . нарОда ддетавила с ведеће :,

1. ,Мипгљење b ИнфОрмацији о реализ0вању активн0сти из дОкумента „Акци0ни -план
за превазилажење пОсљедица приступања, Републике Хрватске ЕврОпскОј унији"*и
о Извјеiптају < за трећи .квартап 2013.. године 0 етању спрОвОђења активнОсти из ОвОг
: дОкумента;
2. Мишљење g Све0бухватнОј анализи трвОвине пОљОпривредним H . прерaђепим
пОљОпривредним пр0извОдима ca ЕврОпскОм унијом у периоду Од 90 дана (јули—

г0дине), oa пО0ебним 0евртом ва Републику Хрватску накОн
пун0 правнег чланства , материјал 1Сlинистарства сп0љне трг0вине и

септембар
стицања

2013'

екОн0мских 0дноса БиХ,. брОј ; 03/4-28-165/14 0д 29:01.2034, г0дине;
З . Закљууак 0 ггр0лОнгирању ра0праве и . изјашњавања 0 Приједлогу зак0на 0 измјени

.: и дОпунама 3акОна._0 акцизагиа у БОсни и Херцеговини (предлагач: бавјет
министара БиХ, број :, 01, 0 2- 02-1 44/13, 0д 20.09 2 013) дo д06иjaњa инфopмaциje ca
6. 0астанка , ПОткОмитета за тргОвину , индустрију, царине и порез; који he бити
Одржан у Бриселу , 26:022014. г0дине ,

5

4 : N1ишљење 0 иницијативи Боже Љубића која гласи : „Y схладу са прокламованим
приоритетои спољне политике :Босне w Херцетовине — чланство у Европској унији

= и актуелним , нажапост, нашим неуспјешним корацима према оčтварењу TOT
циља, покрећем иницијđтиву да Савјет министара, БиХ хитно припуеми
информацију и обезбиједи пријевод Резолуције Европčког парламента како би cc
на првој наредној сједници Представиичког дома лгогли упознати са садржајем и
препорукама Европског парламента,за убрзавање ;наiпег .пута према ЕУ` ;
5. Мишљење . о Информацији о припрегки услова за коришћење новог инčтруиента

претприступне помоћи Европске уније за период 2014 — 2 0 2 0, материјап
Министарčтва .'спољне трговинс и економских одно,са БиХ, .6pojt 0 1 ,02 - 06 -1265/13
од 06.12.2013. године;
6. Мишљење 0 Извјештају о ; раду Савјета ,глинистара БиХ за 2013. годину .

4Разматрани су , и сљедећи Iдокументиги информације :
1.. Извјештај о раду Заједничке комисијеза :европске интуграције за;2013: годикд;
2. Плаи рада 3аједничке комисије за европске интеграције за 2014:;годину;
3. Информација 0 припремама за 6: састанак Поткомитета за трговину, индуčтрију ,
цđрине и порез, који cc одржава у'Бриселу, 26_02:2014. године ;
4. Резолуција :Европског парламента oд 06. 02.2014. године 0 Извјецггају о напретку
Босне и Херцеговине за 2013. годину (2013/2884(ЕСП));
S, Информација о корпшћењу ИПА . средстава ва санирање посљсдица поплава у
Босни ијХерцеговини тe o пpипpeлчи донаторčкв конференције (Брисел, јули).

Одј 'е.гвак Е. ;-Остале актиености Комисије

a) Beena Kpćтoвитβ-Cпpeмo и Hepминa Зaимoвитβ-Yзyнoвитβ и Mexмeд , Бpaдapитβ
čаčтапи' су се са министром . европеких послова Ирске; Паскалом . Донахјуом, 30.
јануара,2.014. годинс;'.

b) Организовање и учешfiе на 4 . сједници Парламентарног форцма

зđ

европске

интеграТуије БиХ , одржана у згради Парламентарне скупштине БиХ, 06. 03. 2 014.
roдинe; _:
6

с}

ПредсједавајуРи3 Комисије Хапид . Тењац учествовао Jo y tтудќјёќој посјети
Бриселу , бд 18. до 20. марта 2014. године, о царламентарном надзору над ИПA

фондовима у организацији - Вестминстерске фондадије за дембкратију и Европског

• парламента;
d), Срганизовање и учешће на 16. интерпарпаментарном састанку Заједничке
комисије .за европске интеграције парламентарне скупштине БиХ .и Делегације
Европског парламента за односе с АлбаниЈом, Босном , и Херцеговином , Србијом,
Црном Гором и КОсОВОм , 27.`и 28. 03. 2014,, у Сарајеву . У име Комисије, састанку
.

су присуствовали : Халид Гењад, пр8дсједавајући- Заједничке комисије за европске,
интеграције ; Весна Крстовић- Спремо, прва замјеница предсједавајућег Комисије,

те члакови Комисије ; Heplин a.3aимoви$-Yзyнoвић, Иcмeтa Дepвoз, Orњeн Taдитβ,.
Лазар Гlродановић, Шефик 1:lаферовић , Стјепан Крешић x.Iv1"ехмед Брадарић;

е)

Учегпће Хапида Гењца, прудсједавај:ућег, и Весне Крстовић-Спремо, прве.

замјенице предсједавајућег Комисије на семинару у организацији Еврбпског
парпамента и Регионалног секретаријатđ за парламентарну сарадњу у југоисточној
Европи о теми „Улога парламената у прбцесу преговарања у приступању ЕУ" 31.
марта и 1. априла 2014., године у Софији;

fl

Замјеница прсдсједавајућег 3ај'едничке комисије за , европске интеграције
Пđрламеитарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) Весни Крстовић-Спремо

састала

cc

са послаником ;у Парламенту Краљевине Холандије Л!lарком

Верхвијеном, 04. 04.2014. године ,

g) оргаиизовање и учествовањевна консултативној сесији "Слобода кретања радне
снаге између земаља потписница Дејтонског споразума уз коришћење нордијског
модепхгсарадње", 20: 05'. -2014., године, у згради Парламетнарне скуппггине ' БиХ у

Сарајеву . Сесија, је организована у оквиру истоименог регионалног . пројекта који
реализУје Игманска иницијатива уз подршку Амбасаде Данскв у Републици
Србијй; a осим представника руководства и експертског тима Игманске
иниди;ативе на сесији је,,учествовао и предсједавајући Заједничке комисије за
европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ Халид Гењац и
представници парлгментарних одбора и невладиних организација из БиХ,.
Хрватске, Србије игЦрне Горе ;
ћ)

Учешће на 7. састанку Конференције парламентарних

;комисија за европске

интеграције држава обухваћених' процесом стабилизације и придрухсивања
7

Југоисточне Европе : (КОСАП ), 0 држане 02. , u 03. 06' 20.1'4; у Будви. Ha
конференцији су' учествОвали Хапид Гењац:и Стјепан Крешиlг;
i) ' Парламентарни фОрим за еврОпске интеграције Босне =и Херцег,овине; у сарадњи са
Вестминистерском. фондацијом за дем0кратију, организовао је °јавну дебату 0 теми;.
,,КоришТгење; ИПA фОндова у БОсни и Херцеговини : искуства и могићности ", 13.
06. 2014. годиие, у ПđрламентарнОј скупштини БОсне и ХерцегОвин8 Y дeбaти су

уч е ствовали riредставници

Делегације Европске комисије v БиХ, Савјета

министара .Босне • и Херцеговине Владе Републике Сргтске, Влада Федерације
Босне u Херцеговине, Владе Брчко Дистрикта, Дирекпије за. европске интеграције
БиХ, Дёлегауије Европске уније у БиХ, те град0ва Ег Општика, као u невладиног
сектора., Од чланова, Заједничке к0мисије зa европске :интеврације ПСБиХ у дебати

су учествОвали Хадид Гењац, предсједавајући , Нермина Заимовић-Узуновиlг и
Исметđ' Дервоз;
ј)

:

Састанак', Весне Крстовиlг-Спремо, замјенице предсједавајућег Комисијс са 1Vlарком
ВерхеијенОм, п0сланик0ми Парламенту Краљевине;Холандије , 31 . 07 . 2014'.; године;

k)

Састанак

Хапида .гГењца,

посланика

у

ПСБиХ

са

Теријем

парламентарком Европског парламента, Q5. 12.2014. тодийе .

Реинткеом,

.

Одјељак Ф,'_ , Сарадња сдругим ' институцијагиа H вргакизацијама

Y извјаштајном пеуи0ду Заједничка комисија ј'е кОнтинуирано сарађивала . са
министарствима и тијелима Савјета министара БиХ, нарочито са ДирекцијОм за

европ0ке интеграције БиХс. Одржани су састанци ca-пpeдcтaвницимa.ДEИ, ja, кao cтaлнoг
партнера , Зај едничкв -комисиј е за, европске ,интеграциј е,

Заједничка комисија посебно интензивно 'сарађује 'са, представницирта међународних
opraнизaциja =y BuX, пpиje cвeгa;, Дeдeraциje Eвpoпcкe yниje y БиX, QXP -a, OEБC -a.
Настављена ~ $ и сарадња ca невладнним сектором -- СпОљнополитичком иницијатив 0м
БиХ,.којаје Срганизовала. низ коиференција, презентација и`Округлих стОлОва за'чпанОве
u

службенике Парпаментарн 0 0купцегина

BuX, Think Tank Popularіјem„ идружењем

Савјет за зелени градњу '(G ј een Counciл.
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ПОРЛАВЛуЕ Ш — РЕЗИМЕ

Ha основу наведених активности у извјештајном периоду, мож8 cc коистатовати- да је
Заједничка комисија реа,тизовапа постављене, задатке: Активности Комисије су у
,•
извјештајномпериоду биле условљене застоl ем .БиХ на. европском ^пу,ту .

Општи избори у БиХ одржани пу 12.1-0.2014. године и од тада па до објављивања
коначних ретултата 10.11.20•4. године; Комисија је радила у техничком мандату .
Конститутивна сједница Представничког дома -.ПСБиХ . одржана је 09:12:2014 године; a
конститутивна сједница Дома народа ПСБиХ одржана је 29,01.2015 : године; чиме су ce
стекли услови за формиуање Заједничке комисије за европске интеграције П@БиХ у

новом сазиву . Конститутивна cjeдницa 3аједничке комисије за европске интеграције
одржанаје 03.04.2015. године .
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ПОГЛАВЈbЕ IV - ПРИЛОЗИ

Табела : број 1.

Бр"ој' и датум одржавања
сједнице

' Број ,разматраних тачика
дневногн реда

19. сједниди
'7. 2. 2014.
20. сједница
.
12.3. 2014.
21. сједница
21. 6. 2014.

Присуство члинива
сједниqамв комисије ( %) .

8

7 чланова' или 58,3 %

5

8 чланова или 66,6%

'

6

,

7 ч. гановв или 5 8; 3 %

Табели 6poi 2.
Број, и датум одржавања сједнице
-

Име и презиме члина
Комиснј е ;

.
1. Халид Гсивац ,
2. Весва Крстови fi - Спремо
3. Борјана Критто
4. Авњев Та4
.- в. fi
5. Стјепан КретиБ
6. Мехмед . БрадариL
7. Ствига Кошариц
8. Лазар ПрqдановиБ
9 . Исмета,, Дурвоз .
1 0. Емир Кабил
11'. Шефвк fДаферови fi
--12., Нермвна ;3нимоииБ - .

.

ници
21. сјед

о/о

19. сједннцн

20. сједница

7.2 . 2 01 4.

12 . `3. ,201 4 .

+

+

+

100

+
-

+
-

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
-

100
33
33
100
66
0
33
.66
0
100
100

+
+
+
+

. ,21.6:2014.

+.
+

УЗунОВАБ
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