Број/Broj: 01/2а-50-1-2-69/10
Сарајево/Sarajevo, 15. 07. 2010.
ЗАПИСНИК
са 69. сједнице Комисије за спољне послове
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 14. 07. 2010. године
Сједница Комисије почела је у 13 часова. Присуствовали су: Славко Матић,
Азра Хаџиахметовић, Хусеин Нанић, Азра Алајбеговић и Денис Бећировић.
Одсуствовали су: Милица Марковић, Милорад Живковић, Лејла Клокић и
Сефер Халиловић.
Осим чланова Комисије, сједници су присуствовали: Сенад Бужимкић из
Министарства иностраних послова БиХ, Шерифа Годињак из Министарства цивилних
послова БиХ и Мирољуб Крунић из Министарства финансија и трезора БиХ.
Сједницом је предсједавао Славко Матић. Поздравио је присутне и отворио
расправу о дневном реду 69. сједнице Комисије.
Предсједавајући Славко Матић предложио је да због краткоће времена на
дневном реду буду само прве двије тачке предложеног дневног реда - Усвајање
Записника и Давање мишљења о сагласности за ратификацију.
Денис Бећировић казао је да није сагласан да се тачка 3. Извјештаји и
материјали пристигли Комисији скине с дневног реда. Ријеч је, ипак, о званичној
сједници Комисије и предложио је да тачка 3. буде тачка 2. дневног реда. Он је казао
да су информације у подтачкама ц) и д) врло важне и предложио да Комисија усвоји
закључак којим предлаже Колегијуму да се оне нађу на дневном реду сједнице Дома.
Славко Матић сагласио се да се све тачке предложеног дневног реда оставе и
након тога је једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 68. сједнице Комисије;
2. Давање мишљења о сагласности за ратификацију:
a) Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Републике Турске о сарадњи у области здравства (ресорно министарство:
Министарство цивилних послова БиХ);
б) Уговора о јемству за кредитну линију Агенције за осигурање депозита Босне
и Херцеговине између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и
развој (ресорно министарство: Министарство финансија и трезора БиХ);
ц) Уговора између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније о избјегавању

двоструког опорезивања и спречавању фискалне утаје у односу на порезе на
доходак и имовину (ресорно министарство: Министарство финансија и
трезора БиХ);
3. Извјештаји и материјали пристигли Комисији:
a) Извјештај са 8. конференције предсједавајућих парламената држава чланица
“Процес сарадње у Југоисточној Европи”, Анталија, Турска, 5–8. 06. 2010,
б) Информација Министарства одбране БиХ о обавезама Босне и Херцеговине
за приступање Акционом плану за чланство у НАТО-у (МАП),
ц) Препорука Европског парламента Савјету ЕУ о ситуацији у БиХ –
Резолуција о БиХ/сједница Европског парламента, Стразбур, 16. и
17. 06. 2010. (материјал МИПБиХ),
д) Резолуција Европског парламента о ситуацији у Босни и Херцеговини;
4. Текућа питања.
Ад.1. Усвајање Записника са 68. сједнице Комисије
Записник са 68. сједнице усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад.2. а) Давање мишљења о сагласности за ратификацију Споразума између
Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о
сарадњи у области здравства
Денис Бећировић предложио је да, због кратког времена, представници ресорних
министарстава не дају образложењима, већ да одговоре на евентуална питања чланова
Комисије.
Славко Матић констатовао је да су чланови Комисије сагласни с предлогом Дениса
Бећировића и отворио расправу о Споразуму између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Турске о сарадњи у области здравства.
Није било расправе и Комисија је једногласно дала позитивно мишљење
Представничком дому у вези с ратификацијом овог споразума.
Ад.2. б) Давање мишљења о сагласности за ратификацију Уговора о јемству за
кредитну линију Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине
између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој
Није било расправе и Комисија је једногласно дала позитивно мишљење
Представничком дому у вези с ратификацијом овог уговора.
Ад.2. ц) Давање мишљења о сагласности за ратификацију Уговора између Босне и
Херцеговине и Краљевине Шпаније о избјегавању двоструког
опорезивања и спречавању фискалне утаје у односу на порезе на доходак
и имовину
Није било питања представнику ресорног министарства и Комисија је једногласно дала
позитивно мишљење Представничком дому у вези с ратификацијом овог уговора.

Ад.3. Извјештаји и материјали пристигли Комисији:
a) Извјештај са 8. конференције предсједавајућих парламената држава
чланица “Процес сарадње у Југоисточној Европи”, Анталија, Турска, 05 –
08. 06. 2010. године,
б) Информација Министарства одбране БиХ о обавезама Босне и Херцеговине
за приступање Акционом плану за чланство у НАТО-у (МАП),
ц) Препорука Европског парламента Савјету ЕУ о ситуацији у БиХ –
Резолуција о БиХ/сједница Европског парламента, Стразбур, 16. и
17. 06. 2010. године (материјал МИПБиХ),
д) Резолуција Европског парламента о ситуацији у Босни и Херцеговини
Денис Бећировић казао је да не треба подсјећати да се институције Босне и
Херцеговине посљедњих година прилично игнорантски односе према ставовима
Европског парламента, али и других важних европских институција. Он је истакнуо да
кад каже институције БиХ, не ставља све у исти кош, али да мисли да генерално
морамо промијенити ситуацију у том погледу. Додао је да морамо покушати прекинути
ову праксу игнорантског односа према Европском парламенту и ономе на шта људи из
Европе упозоравају надлежне у БиХ. Он је предложио да Комисија за спољне послове
усвоји закључак којим предлаже Колегијуму Представничког дома да се подтачке ц) и
д) из треће тачке дневног реда због свог значаја уврсте у дневни ред наредне сједнице
Дома, како би се посланици могли упознати и расправљати о овим стварима и донијети
закључке.
Азра Хаџиахметовић казала је да је сагласна с предлогом и да би заједно с овим
тачкама требало предложити и Резолуцију Савјета Европе о хитним потребама за
уставним реформама у БиХ с априлског засједања ПССЕ.
Хусеин Нанић казао је да је сагласан с предлогом и да би то требало да буде став
Комисије према Колегијуму.
Након тога Комисија за спољне послове једногласно је усвојила закључак да предложи
Колегијуму Представничког дома да у дневни ред наредне сједнице уврсти:
Препоруку Европског парламента Савјету ЕУ о ситуацији у БиХ и Резолуцију
Европског парламента, од 16. и 17. 06. 2010. године, о ситуацији у БиХ, те
Резолуцију Савјета Европе о хитним потребама за уставним реформама у БиХ с
априлског засједања ПССЕ.
Мерџана Иглица је у вези с Информацијом Министарства одбране БиХ о обавезама
Босне и Херцеговине за приступање Акционом плану за чланство у НАТО-у
(МАП) казала да је то стигло на Колегијум, али да је тај материјал достављен по
закључку Комисије за спољне послове са 62. сједнице.
Азра Хаџиахметовић казала је да ову информацију можемо оставити Колегијуму да
одлучи да ли овај материјал завређује да се нађе као посебна тачка дневног реда
сједнице Дома.
Славко Матић казао је да нећемо погријешити ако препустимо Колегијуму да
процијени да ли тај материјал завређује и има ли потребе да се нађе као тачка дневног
реда на сједници Дома.

Након тога Комисија за спољне послове једногласно је усвојила закључак да овај
материјал уступи Колегијуму Представничког дома како би он процијенио има ли
разлога да се ставља на дневни ред неке од наредних сједница Представничког
дома.
Комисија је примила к знању остале материјале из тачке 3. дневног реда.
Ад.4. Текућа питања
Азра Хаџиахметовић казала је да од 27 држава чланица ЕУ четири државе још нису
окончале поступак ратификације и предложила да се упути допис комисијама за
спољне послове земаља које још нису ратификовале Споразум о стабилизацији и
придруживању којим се тражи да се убрза процес ратификације.
Мерџана Иглица казала је да је у земљама које нису ратификовале Споразум о
стабилизацији и придруживању процес ратификације у току, да се налази у
парламентарној процедури и да се рачуна да ће до краја септембра бити окончан
поступак ратификације.
Славко Матић казао је да је потпуно небитно да ли је то у завршној фази и да није на
одмет да Комисија у примјереној форми упути допис надлежним комисијама
парламената земаља које нису ратификовале Споразум, с молбом да се убрза поступак
ратификације и да се о томе не морамо ни изјашњавати.
Након тога предсједавајући Славко Матић захвалио је члановима Комисије и закључио
69. сједницу Комисије за спољне послове.

Сједница је завршена у 13.30 часова.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Мерџана Иглица
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