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ЗАПИСНИК
са 31. сједнице Заједничке комисије за европске интеграције
Парламентарне скупштине БиХ

Сједница је одржана 09. 02. 2010. године, с почетком у 14 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Халид Гењац, предсједавајући, Иво
Миро Јовић, први замјеник предсједавајућег, Бранко Докић, Шемсудин Мехмедовић,
Зоран Копривица, Божо Љубић и Селим Бешлагић.
Драго Љубичић, други замјеник предсједавајућег, Хилмо Неимарлија, Милица
Марковић, Алма Чоло и Азра Хаџиахметовић оправдали су одсуство.
У име Савјета министара БиХ сједници су присуствовали: Дарија Рамљак,
помоћник директора Дирекције за европске интеграције, Ранко Шакота, помоћник
министра финансија и трезора БиХ, Љерка Марић, директор Дирекције за економско
планирање БиХ, Зикрета Ибрахимовић, замјеник агента Савјета министара БиХ пред
Европским судом за људска права, Самир Ризво, предсједавајући Интерресорне групе за
либерализацију визног режима ЕУ за грађане БиХ, и Мухамед Тулумовић, представник
Високог судског и тужилачког савјета БиХ. Сједници су присуствовали и представници
Мисије ОЕБС-а у БиХ, као и представници медија.
Сједници су присуствовале Влатка Дангубић, секретар Комисије, и Владана
Лучић, стручни сарадник у Комисији.
Након што је Халид Гењац, предсједавајући Комисије, предложио да ова сједница
у потпуности буде посвећена припреми за 12. интерпарламентарни састанак (ИПС)
Заједничке комисије са Делегацијом Европског парламента за односе са земљама
југоисточне Европе, Сарајево, 15. и 16. фебруар 2010. године, једногласно је усвојен
сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Припрема за 12. интерпарламентарни састанак Заједничке комисије са
Делегацијом Европског парламента за односе са земљама југоисточне
Европе, Сарајево, 15. и 16. фебруар 2010. године
Ад. 1. Припрема за 12. интерпарламентарни састанак Заједничке комисије
са Делегацијом Европског парламента за односе са земљама
југоисточне Европе, Сарајево, 15. и 16. фебруар 2010. године
У уводном изладању Халид Гењац је презентовао
ДНЕВНИ РЕД ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНОГ САСТАНКА
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање Записника са 11. интерпарламентарног сусрета ЕП-Босна и
Херцеговина, одржаног 20. и 21. јануара 2009. године, у Бриселу;
3. Напредак Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција - Размјена
мишљења
представника
Савјета
министара
БиХ,
Кабинета
предсједавајућег
Савјета
ЕУ,
високог
представника/специјалног
представника ЕУ и представника Делегације Европске комисије у БиХ;
4. Реформа Устава - Посљедице пресуде Европског суда за људска права
(Сејдић и Финци против БиХ), од 22. децембра 2009. године, и перспективе
за наставак дебате;
5. Либерализација визног режима - Ажурирање преосталих обавеза;
6. Политичка ситуација у Босни и Херцеговини у свјетлу предстојећих избора
- Размјена мишљења;
7. Реформа правосуђа и борба против организованог криминала и корупције у
Босни и Херцеговини – Ажурирање;
8. Економска ситуација - Тренутно стање у погледу учињених напора за
постепени економски опоравак (укључујући напредак у стварању
јединственог економског простора и структуралних реформи);
9. Усвајање Заједничке изјаве предсједавајућих двију делегација;
10. Текућа питања;
11. Датум и мјесто наредног сусрета.

У оквиру припреме за 3. тачку дневног реда ИПС-а, прихваћена је одлука Николе
Шпирића, предсједавајућег СМБиХ којим је именована Невенка Савић, директор
Дирекције за европске интеграције БиХ, да у име Савјета министара БиХ припреми
излагање о теми: “Напредак Босне и Херцеговине у процесу европских
интеграција”.
У оквиру припреме за 4. тачку дневног реда ИПС-а, “Реформа Устава -Посљедице
пресуде Европског суда за људска права (Сејдић и Финци против БиХ), од 22.
децембра 2009. године, и перспективе за наставак дебате” излагала је Зикрета
Ибрахимовић, замјеник агента СМБиХ пред Европским судом за људска права. Божо
Љубић је, на сопствени предлог, одређен за уводничара за ову тему на ИПС-у.
У оквиру припреме за 5. тачку дневног реда ИПС-а, “Либерализација визног
режима - Ажурирање преосталих обавеза“, извјештај о актуелној ситуацији у
реализацији обавеза по захтјевима из Мапе пута за либерализацију визног режима
поднио је Самир Ризво, предсједавајући Интерресорне групе за либерализацију визног
режима ЕУ за грађане БиХ. Договорено је да уводничар о овој теми на ИПС-у буде Халид
Гењац.
За уводничара за 6. тачку дневног реда ИПС-а, “Политичка ситуација у Босни и
Херцеговини у свјетлу предстојећих избора - Размјена мишљења”, на сопствени
предлог, одређен је Бранко Докић.
У оквиру припреме за 7. тачку дневног реда ИПС-а, “Реформа правосуђа и борба
против организованог криминала и корупције у Босни и Херцеговини –
Ажурирање” говорио је Мухамед Тулумовић, представник Високог судског и
тужилачког савјета БиХ. За уводничара о овој теми на ИПС-у одређена је Алма Чоло.
У оквиру припреме за 8. тачку дневног реда ИПС-а, Економска ситуација Тренутно стање у погледу учињених напора за постепени економски опоравак
(укључујући напредак у стварању јединственог економског простора и
структуралних реформи)”, говорили су Ранко Шакота, помоћник министра финансија
и трезора БиХ, и Љерка Марић, директор Дирекције за економско планирање БиХ. Зоран
Копривица је, на сопствени предлог, одређен за уводничара за ову тачку дневног реда на
ИПС-у.
Сједница је завршена у 13 часова.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Халид Гењац

