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Сарајево, 27. 02. 2018.
Забиљешка
са састанка Комисије за спољне послове Представничког дома ПСБиХ са
директором Дирекције за европске интеграције БиХ
Чланови Комисије за спољне послове Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (ПСБиХ) Младен Босић и Сенад Шепић, у складу са закључком
са 47. сједнице Комисије од 31. јануара 2018, разговарали су 26. фебруара 2018. у
Сарајеву са директором Дирекције за европске интеграције (ДЕИ) БиХ Едином
Дилберовићем о окончаном процесу одговарања на Упитник Европске комисије и
даљим корацима које ће бити потребно направити прије него БиХ добије кандидатски
статус и отпочне преговоре о приступању Европској унији (ЕУ).
Потврђујући како је наша земља одговорила на 3242 питања Европске комисије, као и
да ће одговори у Сарајеву бити предати предсједнику Европске комисије Жан-Клоду
Јункеру, директор ДЕИ Един Дилберовић прецизирао је да одговори садрже укупно
20.037 страница материјала, укључујући и 1115 закона и других аката који су
приложени уз ове одговоре.
Према ријечима Дилберовића, на послу усаглашавања одговора, у оквиру
успостављеног механизма координације, радило је више од 1.300 представника
институција на различитим нивоима власти у БиХ. Упркос чињеници да је сваки од тих
представника имао право вета, у 35 радних група постигнут је пуни консензус за око
94% одговора на Упитник Европске комисије, нагласио је Дилберовић.
Према ријечима директора ДЕИ-ја, уз одговоре институција у БиХ, преведено је и
приложено и 170 одговора невладиних организација, као и 5.347 одговора грађана БиХ,
који су имали могућност да директно одговоре на 35 питања.
Током састанка вођени су разговори и о даљим корацима институција ЕУ у вези са
вјероватним слањем допунских питања, која се могу очекивати од представника
Европске комисије за појашњење одговора, те слањем мисија Европске комисије које
ће у наредном периоду од институција БиХ такође тражити објашњења за поједине
одговоре. У вези с тим, наглашено је да ће, након што проучи одговоре на Упитник,
Европска комисија припремити мишљење које ће бити послано свим државама
чланицама ЕУ. Након што се о мишљењу изјасне све државе чланице ЕУ, коначну
одлуку о кандидатском статусу БиХ доноси Савјет ЕУ.
На састанку је закључено да ће о овом корисном и веома инструктивном састанку бити
упознати сви чланови Комисије за спољне послове, као и чланови Колегијума
Представничког дома ПСБиХ.
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