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ЗАПИСНИК
са 7. сједнице Заједничке комисије за европске интеграције
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 19. 12. 2007. године
Сједница је почела у 9 часова.
Седму сједницу Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне
скупштине БиХ сазвао је предсједавајући Халид Гењац.
Сједници су присуствовали чланови Заједничке комисије: Халид Гењац, Драго
Љубичић, Иво Миро Јовић, Алма Чоло, Шемсудин Мехмедовић, Милица Марковић,
Бранко Докић, Владана Лучић, привремени секретар Комисије, и Сабина Пстроцки,
приправник-волонтер. Азра Хаџиахметовић, Рудо Видовић, Хилмо Неимарлија и Зоран
Копривица оправдано су одсуствовали.
Сједници су присуствовали и: Осман Топчагић, директор Дирекције за европске
интеграције; чланови Мисије ОЕБС-а у БиХ – Програм подршке Парламенту: Дојна
Гимичи, Елма Кадић, Метју Оукли и Уранела Ерцег.
Сједници је предсједавао предсједавајући Заједничке комисије Халид Гењац.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Комисије;
2. Разматрање Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине у 2007. години;
уводно излагање: госп. Осман Топчагић, директор Дирекције за европске
интеграције;
3. Текућа питања.

Ад. - 1. Разматрање Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине у 2007.
години; уводно излагање - Осман Топчагић, директор Дирекције за европске
интеграције
Директор Дирекције за европске интеграције Осман Топчагић презентовао је
члановима Комисије најважније дијелове из Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине у
2007. години. Он је рекао да је Извјештај добро прилагођен и да у њему нема изненађења,
а посебно је нагласио улогу Европске комисије, коју је назвао највећим савезником Босне
и Херцеговине у процесу придруживања. Осим Годишњег извјештаја о напретку,
Европска комисија је припремила још два документа, Стратегију проширења и Европско
партнерство, у којем је садржана и листа приритета за 2008. годину. Приоритети се
преклапају са обавезама Босне и Херцеговине садржаним у Споразуму о стабилизацији и
придруживању, а подијељени су на краткорочне, за које се очекује да буду испуњени у
року од једне до двије године, и средњорочне, за које се очекује да буду испуњени у року
од три до четири године. Као основне приоритете директор Дирекције је навео:
спровођење реформе полиције у складу са три принципа ЕУ, сарадња са Међународним
кривичним судом за бившу Југославију, уређење односа са сусједним државама, у смислу
рјешења за неријешена билатерална питања, спровођење Стратегије реформе јавне
управе, јачање јединственог економског простора, те спровођење реформе јавног
емитовања.
Осман Топчагић је нагласио да на Европско партнерство Босна и Херцеговина
треба да одговори Акционим планом за имплементацију приоритета и подсјетио да
Дирекција за европске интеграције већ ради на Програму придруживања БиХ Европској
унији и да ће тај документ бити финализован крајем прољећа.
Говорећи о недавном парафирању Споразума о стабилизацији и продруживању,
Осман Топчагић је посебно нагласио да је сљедећи корак потписивање Споразума, које се
очекује већ крајем фебруара 2008. године. Примјена Споразума почиње првог дана другог
мјесеца од дана његовог потписивања. Рекао је да је евидентно да у земљама чланицама
Европске уније постоји отпор према даљем проширењу, али је важно да Босна и
Херцеговина покаже да се Споразум о стабилизацији и придруживању добро
имплементира од самог почетка, као и да ради на сопственом позитивном имиџу, а
сљедећи корак је подношење захтјева за пуноправно чланство у ЕУ. Напоменуо је и да се
поједине земље ЕУ, поред режима визних олакшица који ступа на снагу 01. 01. 2008.
године, противе ослобађању од визног режима грађана БиХ, а нарочито Њемачка,
Француска и Аустрија, углавном због повезивања имиграната из БиХ са тероризмом.
Указао је на штетност пласирања таквих тврдњи за све етницитете у БиХ и поновио да се
Споразум о стабилизацији и придржавању односи на све држављане БиХ.
На крају излагања говорио је о раду Дирекције за европске интеграције, као и о
кадровским потенцијалима и просторним капацитетима које је потребно унаприједити, да
би Дирекција могла адекватно одговорити новим изазовима пред којим ће се наћи након
потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању. У том смислу, од Комисије за
европске интеграције затражио је да, у оквиру својих надлежности, допринесе да се
услови рада ДЕИ побољшају.

Иво Миро Јовић предложио је да Комисија, након конституисања новог Савјета
министара, иницира радни састанак, на којем би се разговарало о надлежностима и
обавезама институција БиХ након потписивања Споразума о стабилизацији и
придруживању.
Он је, осврћући се на рад РТВ сервиса, још једном указао на потребу емитовања
програма на хрватском језику. Рекао је да чињеница да хрватски народ нема право на
средство информисања на свом језику спада у домен кршења основних људских права. У
том контексту, нагласио је да није добронамјерно ако међународна заједница неким
својим поступцима жели контролисати кризу, а не разријешити је.
Селим Бешлагић је такође затражио да се одржи састанак са Савјетом министара,
те предложио да ДЕИ спроведе анкету којом би се утврдила стварна слика
административно-техничких капацитета БиХ, а нарочито цертификованих институција
које могу да врше атесте у складу са европским стандардима.
Драго Љубичић је похвалио рад ДЕИ и директора Топчагића, те истакао важност
одржавања састанка Комисије са Савјетом министара.
Он је, говорећи о визном режиму, рекао да је важно да безбједносне и
обавјештајне службе БиХ сачине детаљне информације о проблему тероризма, ако се БиХ
суочава са тим проблемом.
Бранко Докић је рекао да Комисија не треба да тражи састанак са Савјетом
министара ако у тој комуникацији нема шта да понуди. Он је рекао да је важно да
Комисија синхронизује своје активности са активностима ДЕИ кроз Акциони план за
наредну годину.
Бранко Докић је посебно истакао допринос Заједничке комисије за европске
интеграције у рјешавању проблема у вези са реформом полиције.
Предсједавајући Комисије, Халид Гењац, рекао је да је Комисија у позицији да од
Савјета министара тражи Акциони план за придруживање ЕУ и има право да иницира
питања која се односе на процес европског интегрисања. Он је најавио да ће Програм
рада Комисије за 2008. годину бити припремљен до краја јануара, те да ће се заснивати на
краткорочним и средњорочним приоритетима из Извјештаја о напретку. Предсједавајући
је нагласио важност усклађивања Акционог плана Савјета министара са Планом рада
Комисије за 2008. годину.

Након расправе, а на предлог предсједавајућег,
сљедећи закључци:

једногласно су усвојени

1.

Извјештај Европске комисије о напретку БиХ у 2007. години
објективно и усклађено одражава ситуацију у БиХ и треба да
послужи као основ за израду Програма рада у 2008. години свих
институција у БиХ које учествују у процесу европског интегрисања
БиХ.

2.

До краја јануара Комисија за европске интеграције усвојиће
Програм рада за 2008. годину заснован на Извјештају о напретку
БиХ.

3.

У наредна два мјесеца, на једној од сједница Комисије, посебна
тачка дневног реда биће разматрање рада ДЕИ, у смислу
испуњавања кадровских и просторних претпоставки.

4.

Комисија ће затражити од Савјета министара да у року од наредна
два мјесеца Комисији за европске интеграције, као надлежној
комисији, достави Акциони план Савјета министара БиХ на
испуњавању приоритета из Европског партнерства за БиХ за 2008.
годину.

Ад. - 2. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Комисије
Записници са 5. и 6. сједнице усвојени су једногласно.
Ад. - 3. Текућа питања
Предсједавајући Комисије Халид Гењац упознао је чланове Комисије са нацртом
дневног реда семинара у организацији ОЕБС-овог Програма парламентарне подршке,
чија реализација је планирана за 14. и 15 фебруар 2008. године.
Осим наведених тема, као што су ЕУ политика и БиХ; Процес доношења одлука у
ЕУ; Лисабонска стратергија, те Процес стабилизације и придруживања БиХ,
предсједавајући је предложио да се у нацрт дневног реда уврсти и презентација о
финансијској помоћи земљама из претприступних фондова (ИПА). Дојна Гимичи из
ОЕБС-а, организатор семинара, прихватила је сугестије предсједавајућег и нагласила да ће
настојати да модификује дневни ред семинара.
Предсједавајући је позвао све чланове Комисије да својим учешћем доприносу
успјешној реализацији семинара.
Сједница Комисије завршена је у 11 часова.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Халид Гењац, с.р.

