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IZVJEŠĆE O RADU
ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
ZA 2007. GODINU
1. Uvodne napomene
Nadležnosti Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH (u daljnjem tekstu:
Zajedničko povjerenstvo) propisane su člankom 57. Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH i
člankom 51. Poslovnika Doma naroda.
Zadaća Zajedničkog povjerenstva je:
-

raspravljanje općih pitanja koja se odnose na europske integracije;
praćenje ostvarivanja prava i obveza Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih
ugovora koji se odnose na Vijeće Europe;
koordiniranje radom matičnih tijela u vezi s europskim integracijama i dostava tim
tijelima mišljenja, preporuka i upozorenja;
analiziranje posljedica integracijske strategije po Bosnu i Hercegovinu i priprema
sveobuhvatnih izvješća;
nadgledanje i praćenje ispunjenja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju,
pretpristupne i pristupne strategije BiH;
nadgledanje usklađivanja zakona BiH s pravnom stečevinom Zajednice (acquis
communautaire);
suradnja s institucijama EU i BiH (osobito s Direkcijom za europske integracije) te s
institucijama drugih zemalja u vezi s pitanjima integracija i obavljanje drugih poslova
vezanih uz europska pitanja koja ne spadaju u djelokrug ostalih radnih tijela;
održavanje javnog saslušanja u vezi s pitanjima europskih untegracija radi prikupljanja
mišljenja i stavova predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija, intelektualaca,
kao i vladinih i nevladinih stručnjaka u određenim područjima.

U razdoblju od 21. 3. 2007. kada je konstituirano Zajedničko povjerenstvo do 31. 12. 2007.
godine održano je sedam sjednica.

Zajedničko povjerenstvo ovoga saziva Parlamentarne skupštine BiH konstituirano je na 1.
sjednici, održanoj 21. 3. 2007. godine, izborom predsjedatelja te prvog i drugog zamjenika
predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva.
Zajedničko povjerenstvo ima 12 članova, po šest iz obaju domova.
Članovi Zajedničkog povjerenstva su: Halid Genjac, predsjedatelj, Ivo Miro Jović, prvi zamjenik
predsjedatelja; Drago Ljubičić, drugi zamjenik predsjedatelja, Zoran Koprivica, Hilmo
Neimarlija, Milica Marković, Alma Čolo, Azra Hadžiahmetović, Branko Dokić, Selim Bešlagić,
Šemsudin Mehmedović i Rudo Vidović.
Zajedničko povjerenstvo bavilo se sljedećim pitanjima i aktivnostima propisanim poslovnicima
obaju domova:

2. Aktivnosti Zajedničkog povjerenstva
Zajedničko povjerenstvo razmatralo je kao tematske točke dnevnog reda:
-

Informaciju o aktivnostima Pregovaračkog tima BiH u pregovorima s
Europskom unijom;
Izlaganje – Igor Davidović, glavni pregovarač BiH

-

Informaciju Ministarstva vanjskih poslova BiH o aktivnostima Pakta
stabilnosti, s posebnim osvrtom na njegovu pretvorbu u Regionalni centar za
suradnju:
Izlaganje – Nedžad Hadžimusić, veleposlanik; - Dragan Božanić, nacionalni
koordinator za Pakt stabilnosti;

-

Informaciju o aktivnostima Direkcije za europske integracije u procesu
ispunjavanja obveza BiH prema Europskoj uniji;
Izlaganje – Osman Topčagić, ravnatelj Direkcije za europske integracije

-

Prezentaciju redovitog Godišnjeg izvješća Europske komisije o napretku
Bosne i Hercegovine za 2007. godinu u procesu europskih integracija;
Izlaganje – Jan Truszczynski, zamjenik glavnog ravnatelja Europske
komisije za proširenje EU; Dimitris Kourkoulas, šef Izaslanstva Europske
komisije u BiH

-

Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u 2007. godini; uvodno izlaganje:
Osman Topčagić, ravnatelj Direkcije za europske integracije.

3. Sjednice Zajedničkog povjerenstva
-

-

-

-

-

-

-

1. sjednica održana je 21. 3. 2007. godine, sjednici su bili nazočni svi članovi
Zajedničkog povjerenstva, osim Azre Hadžiahmetović i Branka Dokića koji
su opravdano izbivali. Na dnevnom je redu bio izbor predsjedatelja te prvog i
drugog zamjenika predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva.
2. sjednica održana je 16. 4. 2007. godine, nakon što je usvojen Radni plan
za 2007. godinu raspravljalo se o prijedlozima i sugestijama Zajedničkog
povjerenstva za radni plan Doma naroda Zastupničkog doma. Na dnevnom
je redu bila i pripremama seminara za članove Zajedničkog povjerenstva o
iskustvima drugih zemalja u procesu pridruživanja EU (uz potporu Misije
OESS-a u BiH). Ivo Miro Jović, Selim Bešlagić, Azra Hadžiahmetović i
Milica Marković opravdano su izbivali.
3. sjednica održana je 31. 5. 2007. godine, razmatrane su informacije o
aktivnostima Pregovaračkog tima BiH i aktivnostima Pakta stabilnosti i
Regionalnog centra za suradnju. Azra Hadziahmetović, Rudo Vidović i
Hilmo Neimarlija opravdano su izbivali.
4. sjednica održana je 20. 6. 2007. godine, na dnevnom je redu bila
priprema izaslanstva za 9. međuparlamentarni sastanak Zajedničkog
povjerenstva s Izaslanstvom Europskog parlamenta za Jugoistočnu Europu.
Selim Bešlagić, Hilmo Neimarlija, Milica Marković, Azra Hadžiahmetović i
Branko Dokić opravdano su izbivali.
5. sjednica održana je 31. 10. 2007. godine, na dnevnom su redu bile
informacije o održavanju seminara u organizaciji OESS-a, Program jačanja
zakonodavne vlasti, te informacija o održavanju 10. međuparlamentarnog
sastanka s Izaslanstvom Europskog parlamenta za suradnju sa zemljama
jugoistočne Europe, koji se ove godine održava u 4. i 5. veljače u Sarajevu.
Sjednici su bili nazočni svi članovi Zajedničkog povjerenstva, osim Rude
Vidovića koji je opravdano izbivao.
6. sjednica održana je 7. 11. 2007. godine, na dnevnom je redu bila
prezentacija redovitog Godišnjeg izvješća o napretku BiH u procesu
europskih integracija za 2007. godinu. Izvješće su prezentirali Jan
Truszczynski, zamjenik glavnog ravnatelj Europske komisije za proširenje, i
Dimitris Kourkoulas, šef Izaslanstva Europske komisije za BiH. Iako nije
bilo kvoruma, sjednica je održana jer je prezentirano Izvješće Europske
komisije o napretku BiH. Sjednici su bili nazočni: Halid Genjac, Alma Čolo,
Branko Dokić, Milica Marković, Selim Bešlagić i Azra Hadžiahmetović.
7. sjednica održana je 20. 12. 2007. godine, razmatrano je Izvješće o
napretku BiH u 2007. godini, uvodno izlaganje imao je Osman Topčagić,
ravnatelj Direkcije za europske integracije. Azra Hadžiahmetović, Rudo
Vidović, Hilmo Neimarlija i Zoran Koprivica opravdano su izbivali.

4. Međunarodne aktivnosti Zajedničkog povjerenstva
Članovi Zajedničkog povjerenstva: Halid Genjac, Ivo Miro Jović, Šemsudin Mehmedović i
Branko Dokić sudjelovali su na redovitom godišnjem sastanku s članovima Izaslanstva
Europskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe, održanom u Bruxellesu 28. 6.
2007. godine.
Članovi Zajedničkog povjerenstva: Alma Čolo, Ivo Miro Jović i Branko Dokić sudjelovali su na
redovitom polugodišnjem sastanku radnih stolova Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Europu,
održanom u Tirani 3. i 4. 12. 2007. godine.
Izvješća o ovim sastancima podnesena su kolegijima obaju domova.

Članovi Zajedničkog povjerenstva bili su nazočni određenom broju seminara te studijskim
posjetima navedenim u nastavku:
-

Seminar NDI-a o temi: «Europska unija – institucije, procesi i donošenje odluka»,
održan je 18. 6. 2007. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH,
Seminar u organizaciji OESS-a, Program jačanja zakonodavne vlasti, održan je 5. 7.
2007. u zgradi Parlamentarne skupštine BiH; specijalni gost seminara bio je Anton
Kokalj, predsjedatelj Povjerenstva za europske poslove Parlamenta Slovenije,
Studijski posjet europskim institucijama u Bruxellesu, u organizaciji NDI-a.
Zajedničko povjerenstvo predstavljali su Halid Genjac i Drago Ljubičić.

Aktivnosti koje je Zajedničko povjerenstvo samo iniciralo:
Zajedničko povjerenstvo iniciralo je i organiziralo sastanak s predsjedateljicom Izaslanstva
Europskog parlamenta za suradnju sa zemljama jugoistočne Europe Doris Pack i zastupnikom u
Europskom parlamentu Hannesom Swobodom. Na sastanku su bili i predsjedatelji klubova
stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BiH. Glavna tema razgovora ovoga sastanka
bila je reforma policije.
Suradnja s institucijama BiH:
U svome je radu Zajedničko povjerenstvo uspostavilo usku i kontinuiranu suradnju s Direkcijom
za europske integracije i Uredom glavnog pregovarača, a stalno surađuje i s Ministarstvom
vanjskih poslova te drugim tijelima vlasti.
Suradnja s međunarodnim organizacijama:
Zajedničko povjerenstvo za europske integracije PSBiH održava kontinuiranu suradnju s
OESS-om kroz Program jačanja zakonodavne vlasti, kao i s NDI-em, Nacionalnim
demokratskim institutom.

Predstavnici OESS-a su redovito pozivani na sjednice Zajedničkog povjerenstva i informirani o
svim njegovim aktivnostima. Prilikom organiziranja seminara o europskim integracijama, OESS
je konzultirao Zajedničko povjerenstvo u vezi s odabirom tema koje će se naći na dnevnom redu,
uz uvažavanje prijedloga i sugestija Zajedničkog povjerenstva.
OESS je organizirao i poseban program seminara za parlamentarne službenike zaposlene u
Zajedničkom povjerenstvu o europskim integracijama.
Rezime
Na temelju navedenih aktivnosti, može se konstatirati da je Zajedničko povjerenstvo unutar
svojih nadležnosti propisanih poslovnicima, kao i aktivnostima sadržanim u Radnom planu, u
izvještajnom razdoblju uspješno realiziralo većinu postavljenih zadataka. Treba imati u vidu da
je kasnilo realiziranje određenih aktivnosti ili one nisu mogle biti realizirane iz objektivnih
razloga, i to isključivo zbog potrebnog usklađivanja s aktivnostima drugih relevantnih institucija.
Važno je naglasiti da je Zajedničko povjerenstvo uspješno realiziralo i određene aktivnosti koje
nisu bile uvrštene u Radni plan, ali su razmatrane zbog njihove važnosti.
Zajedničko povjerenstvo ukazuje na nedostatak odgovarajućeg prostora za rad.
Zajedničko povjerenstvo u idućem će razdoblju nastaviti kontinuirano pratiti, analizirati i
nadgledati aktivnosti svih relevantnih institucija u procesu pridruživanja EU, kao i obavljati
aktivnosti sadržane u Radnom planu.
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