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ZAPISNIK
19. sjednice Zajedničkog povjerenstva za europske integracije
Parlamentarne skupštine BiH,
održane 13. 1. 2009.
Sjednica je započela u 12 sati.
Predsjedatelj Halid Genjac sazvao je 19. sjednicu Zajedničkog povjerenstva za europske
integracije Parlamentarne skupštine BiH.
Sjednici su nazočili članovi Zajedničkog povjerenstva: Halid Genjac, Drago Ljubičić,
Ivo Miro Jović, Šemsudin Mehmedović, Rudo Vidović, Zoran Koprivica, Alma Čolo, Azra
Hadžiahmetović, Milica Marković, te Vlatka Dangubić, tajnica, i Vladana Lučić, stručna
suradnica u Zajedničkom povjerenstvu. Branko Dokić i Selim Bešlagić opravdali su odsutnost.
Sjednici su također bili nazočni i predstavnici OHR-a i Misije OESS-a u BiH - Program
parlamentarne podrške.
Sjednici su nazočili i članovi Asocijacije mladih SDA – Tešanj, u sklopu posjeta PSBiH
koji je organizirao zastupnik Šemsudin Mehmedović.
Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva Halid Genjac.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Povjerenstva;
2. Priprema izaslanstva za 11. međuparlamentarni sastanak Povjerenstva s
Izaslanstvom Europskog parlamenta za Jugoistočnu Europu, Bruxelles, 21. i 22.
siječnja 2009. godine;
3. Usvajanje Izvješća o radu Povjerenstva za 2008. godinu;
4. Tekuća pitanja;

Ad-1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Povjerenstva
Prilikom usvajanja Zapisnika 18. sjednice Povjerenstva, Šemsudin Mehmedović uputio
je primjedbu što u Zapisniku nije navedeno njegovo pitanje upućeno predstavnicima
Direkcije za europske integracije u vezi s IPA fondovima. Obrazlažući primjedbu, on je
podsjetio da je na prethodnoj sjednici od DEI-a zatražio pismeni odgovor na pitanje zašto je općinama Tešanj, Doboj Jug i Usora uskraćena mogućnost prijave za projekte iz
komponente II. IPA fondova. Nakon što je predsjedatelj konststirao da će ovaj ispravak
biti unesen u Zapisnik, nazočni članovi jednoglasno su usvojili Zapisnik 18. sjednice
Povjerenstva.
Ad-2. Priprema izaslanstva za 11. međuparlamentarni sastanak Povjerenstva s
Izaslanstvom Europskog parlamenta za Jugoistočnu Europu, Bruxelles, 21. i 22.
siječnja 2009. godine
Predsjedatelj je upoznao nazočne članove da je na razini kolegija Povjerenstva utvrđen
sastav izaslanstva koje će sudjelovati na 11. međuparlamentarnom sastanku u Bruxellesu
21. i 22. siječnja 2009. godine.
Milica Marković ukazala je na mogućnost da kolegiji obaju domova donesu odluku
kojom se članovima Povjerenstva ne odobrava putovanje na 11. međuparlamentarni
sastanak, jer je u isto vrijeme zakazana i sjednica Zastupničkog doma na kojoj će se
raspravljati o državnom proračunu za 2009. godinu.
Azra Hadžiahmetović je, komentirajući mogućnost neodobravanja putovanja na 11.
međuparlamenatrni sastanak jednome broju članova, kazala da je najbolje sačekati kako
će se o tome očitovati Zajednički kolegij obaju domova.
Šemsudin Mehmedović naglasio je kako je tijekom bilateralnih susreta s Izaslanstvom
EP-a naročito važno da naše izaslanstvo ima usuglašena stajališta o temama o kojima će
se raspravljati na 11. međuparlamentarnom sastanku.
Ivo Miro Jović podsjetio je na važnost međuparlamentarnih sastanaka s Izaslanstvom
EP-a za odnose sa zemljama jugoistočne Europe i predložio da se sastanak s
Izaslanstvom Europskog parlamenta ne uvjetuje, jer to je jedan od prioriteta u
aktivnostima Zajedničkog povjerenstva.
Drago Ljubičić također je ponovio kako je potrebno da naše izaslanstvo ima jedinstveno
stajalište na sastanku s Izaslanstvom EP-a, te bi bilo neozbiljno intervenirati u vezi s
eventualnom promjenom termina održavanja sastanka.
Alma Čolo predložila je da naše izaslanstvo usuglasi amandamne koji će biti uloženi na
Zajedničku izjavu. Ona je, između ostaloga, ocijenila veoma bitnim da stajališta
izaslanstva tijekom sastanka budu ujednačena, budući da članovi Povjerenstva imaju
različita mišljenja o određenim temama o kojima će se raspravljati na 11.
međuparlamentarnom sastanku.

Nakon iscrpne rasprave predsjedatelj je još jednom podsjetio nazočne na važnost 11.
međuparlamentarnog sastanka, kao i na činjenicu da je termin održavanja sastanka
utvrđen još u prosincu 2008, te da su kolegiji obaju domova na vrijeme obaviješteni o
datumu i broju sudionika našeg izaslanstva na međuparlamentarnom sastanku, radi
pravodobnog obavljanja svih potrebnih protokolarnih priprema za održavanje sastanka
(koordinacija programa posjeta s Europskim parlamentom, rezervacija zrakoplovnih
karata i hotelskog smještaja za članove izaslanstva).
Nakon rasprave članovi Povjerenstva dogovorili su:
Za uvodna izlaganja zaduženi su:
1. Milica Marković - Ustavna reforma: perspektive za nastavak pregovora;
2. Rudo Vidović - Funkcioniranje pravosuđa i policije i borba protiv korupcije i
organiziranog kriminala u BiH;
3. Ivo Miro Jović - Procesuiranje ratnih zločina u domaćem pravosuđu;
4. Halid Genjac - Zdravstvena i socijalna skrb, s posebnim osvrtom na zaštitu žena, djece
i starijih osoba;
5. Azra Hadžiahmetović - Ekonomske prilike;
6. Drago Ljubičić - Vizne olakšice, Programi EU i inicijative „People to people“ (Narod
narodu): ocjena sudjelovanja BiH.
Dogovoreno je da članovi našeg izaslanstva na 11. međuparlamentarnom sastanku
nastoje objektivno prezentirati stanje u svim područjima, naglasiti pozitivne aspekte koje
je Bosna i Hercegovina ostvarila u proteklome razdoblju, te govoriti u ime Povjerenstva,
a da tijekom rasprave svatko dobije priliku za iznošenje osobnih političkih stajališta.
Ad-3. Usvajanje Izvješća o radu Povjerenstva za 2008. godinu
Nazočni članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno su usvojili Izvješće o radu
Povjerenstva za 2008. godinu.
Ad-4. Tekuća pitanja
Sastanak članova Povjerenstva s ministrom vanjskih poslova Luksemburga,
NJ. E. Jeanom Asselbornom
U drugome dijelu sjednice članovi Povjerenstva susreli su se s Jeanom Asselbornom,
ministrom vanjskih poslova Luksemburga, koji je boravio u službenom posjetu Bosni i
Hercegovini.
Halid Genjac je, u ime Povjerenstva, pozdravio ministra vanjskih poslova Luksemburga i
zahvalio na pomoći koju je Luksemburg pružio Bosni i Hercegovini po pitanju euroatlantskih integracija. Predsjedatelj Povjerenstva je, između ostaloga, naglasio da Bosna i
Hercegovina želi ustrajati na putu euro-atlantskih integracija, ali joj je na tome putu

potrebna pomoć i potpora Europske unije i njezinih članica, te u tom smislu zatražio
pomoć Luksemburga kako bi BiH što prije dobila status zemlje kandidata.
Ministar Asselborn upoznao je članove Povjerenstva o razgovorima koje je vodio s
visokim bh. dužnosnicima tijekom svoga boravka u BiH, naglasivši kako je stekao dojam
da je BiH čvrsto opredjeljena za europski put. On će to mišljenje prenijeti Bruxellesu,
naglašavajući da će Luksemburg podržati BiH na europskom putu, ali da BiH može
postati članca EU-a samo kao država a ne kao pojedinačni entiteti. Posebice je naglasio
potrebnim liberalizirati vizni režim za bh. građane, kao i inicirati sporazum između BiH i
Belgijsko-luksemburške unije o recipročnom poticaju i zaštiti ulaganja, te o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja.
Azra Hadžiahmetović ukazala je na potrebu što brže ratifikacije Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju u državama članicama, kao i na potrebu sklapanja bilateralnih
sporazuma između BiH i Luksemburga.
Ivo Miro Jović je, između ostaloga, rekao da je Luksemburg primjerom zemlje visokih
demokratskih načela koje bi trebala primjenjivati i Bosna i Hercegovina.
Sastanak je okončan zajedničkom ocjenom da Luksemburg u potpunosti podupire
orijenatciju BiH u smjeru europskih integracija, a da je Bosna i Hercegovina spremna
ustrajati na tome putu, kao i da se nada što skorijem statusu kandidata.

Sjednica je okončana u 13.30 sati.
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