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САДРЖАЈ:
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договора о Пословнику Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
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Пред вама је трећи број заједничког Билтена о европским интеграцијама парламената у Босни и 
Херцеговини, који доноси преглед кључних догађаја и активности бх. парламената у процесу европских 
интеграција у посљедњих 12 мјесеци. Овај период (јануар – децембар 2019. године) обиљежило је више 
догађаја значајних за напредак БиХ на путу европских интеграција међу којима је најважнији усвајање 
Резолуције Европског парламента о БиХ, предаја додатних одговора БиХ на Упитник Европске комисије и 
усвајање Мишљења Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ. У ширем контексту ЕУ дошло је 
до промјена у темељним институцијама Европске уније одржавањем избора за Европски парламент и 
ступањем на дужност новог сазива Европске комисије са Урсулом фон дер Лејен на челу. Одржана је и 9. 
конференција предсједника парламената земаља Југоисточне Европе, на којој је усвојена Будимпештанска 
изјава о важности проширења ЕУ на земље Западног Балкана. Увјерени смо да ће и ово издање Билтена 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне 
скупштине Републике Српске и Скупштине Брчко Дистрикта БиХ омогућити да на једном мјесту добијете 
преглед свих актуелних догађаја везаних за европске интеграције и да ће допринијети свеобухватнијем 
информисању о овом процесу. 
                       Уређивачки одбор
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У Резолуцији ЕП о БиХ за 2018. годину наглашена потреба за постизањем 
договора о Пословнику Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање

Европски парламентарци сматрају да је интеграција у Европску 
унију свеобухватан процес који захтијева политичку вољу, 
заједничке напоре свих учесника и консензус о реформској агенди. 
Декларативна преданост европском путу мора бити усклађена са 
досљедним спровођењем реформи.
У Резолуцији је изражена забринутост у вези са и даље раширеном 
корупцијом упркос исказаној политичкој вољи за борбу против 
ње. Корупција се, у наводима Резолуције, рефлектовала и на опште 
изборе, као и на предизборну кампању у којој је превладавала 
етнонационалистичка реторика усмјерена на питања подјела из 
прошлости умјесто на свакодневне потребе и начине рјешавања 
проблема са којима се босанскохерцеговачки грађани свакодневно 
суочавају.

Босанскохерцеговачке институције завршиле су одговоре 
на додатних 655 питања из Упитника Европске комисије 
који су утврђени и усаглашени у тијелима механизма 
координације, а усвојени на ванредној сједници 
Савјета министара 24. фебруара 2019. године, заједно с 
Информацијом о техничкој финализацији одговора. 
Одговоре на додатна питања затражила је Европска 
комисија 20. јуна 2018. године ради појашњења 
одговора на првобитних 3.242 питања из Упитника, 
те уврштавање података из 2017. године који раније 
нису могли бити прикупљени. Највећи број питања 
односио се на Политички критеријум (106),  поглавље 
14. Транспортна политика (38), поглавље 19. Социјална 
политика и запошљавање (43), поглавље 24. Правда, 
слобода и безбједност (36), те Економски критеријум (33). 
Укупно је одговорено на 3.897. питања, а сви одговори 
садржани су на 23.000 страница, на њих је одговарало 
1.500 државних службеника који су били подијељени у 35 
група. Одговарање на додатна  питања дио је цјелокупног 

Босна и Херцеговина предала одговоре на додатна питања из Упитника ЕК

процеса с циљем припремања мишљења о кандидатском статусу БиХ 
за чланство у Европској унији, а у којем ће Европска комисија сачинити 
детаљну анализу стања у земљи и процјену компатибилности система 
БиХ са системом и вриједностима које постоје у Европској унији и њеним 
чланицама, те дати оцјену спремности државе БиХ да се пређе у наредну 
фазу односа са ЕУ.

Европски парламент је 13. фебруара 2019. године 
усвојио Резолуцију о Босни и Херцеговини 

за 2018. годину у којој је констатовано да је од 
средине 2017. године у земљи знатно успорен

процес усвајања реформи повезаних са 
евроинтеграцијским амбицијама државе БиХ.

У вези с изборима, у Резолуцији се позива на потребу измјена 
постојећих правних недостатака у Изборном закону БиХ, посебно 
у области осигурања заштите људских права. Као предуслов 
за напредак у процесу интеграција наглашена је потреба за 
постизањем договора о пословнику Парламентарног одбора за 
стабилизацију и придруживање те истакнут значај функционисања 
демократских институција.
У Резолуцији је изражено жаљење због изостанка напретка у 
области слободе изражавања и независности медија. Европски 
парламент примјећује да је постигнут одређени напредак у вези 
с економским развојем и конкурентношћу иако је земља још у 
фази раног успостављања функционалне тржишне економије. У 
Резолуцији су позитивно оцијењени сви напори за успостављањем, 
одржавањем и развојем добих сусједских односа у региону те 
сходно томе и потписивање бројних билатералних докумената. 
Посебно је наглашено да је захтјев државе Босне и Херцеговине 
за чланство у Европској унији њен стратешки избор те да се он 
као такав мора реализовати постизањем конкретних резултата на 
терену. 
Цијели текст Резолуције Европског парламента о БиХ доступан на: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0095_
EN.html  

Предсједавајући Предсједништва
Босне и Херцеговине Милорад Додик

уручио је 4. марта 2019. у Бриселу додатне 
одговоре на питања из Упитника Европске 

комисије потпредсједници Европске комисије
и високој представници Европске уније за
спољне послове и безбједносну политику 

Федерики Могерини и комесару за сусједску 
политику и преговоре о проширењу Јоханесу Хану.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0095_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0095_EN.html
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Усвојено мишљење Европске комисије о кандидатском статусу БиХ за 
чланство у ЕУ 
Комесар за европску сусједску политику и проширење Јоханес 
Хан представио је 29. маја 2019.  године Извјештај о кандидатском 
статусу земаља за чланство у Европској унији, укључујући и Босну 
и Херцеговину. У оквиру Извјештаја који се односи на Босну и Хер-
цеговину објављено је и Мишљење о захтјеву БиХ за чланство у 
Европској унији чији је саставни дио и Аналитички извјештај (Извјештај 
доступан на: https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Analitič-
ki-izvještaj-Mišljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovine-za-članst-
vo-u-Evropskoj-uniji.pdf)
Европска комисија сматра да би преговори за приступање Босне 
и Херцеговине Европској унији требало да буду отворени када 
земља постигне потребан степен усклађености са критеријумима за 
чланство, а посебно са политичким критеријумима из Копенхагена 
којима се захтијева стабилност институција које нарочито гарантују 
демократију и владавину права. Босна и Херцеговина мораће 
темељито побољшати свој законодавни и институционални оквир 
како би се обезбиједило испуњавање сљедећих кључних приоритета:
Демократија/ Функционисање
1. Осигурати да се избори спроводе у складу с европским 

стандардима тако што ће реализовати релевантне препоруке 
ОЕБС-а/ОДИХР-а и Венецијанске комисије, обезбиједити транс-
парентност финансирања политичких партија и одржати локалне 
изборе у Мостару.

2. Обезбиједити видљиве резултате када је у питању функционисање 
механизма координације о питањима која се односе на ЕУ на 
свим нивоима, укључујући и припрему и усвајање националног 
програма за усвајање acquisa.

3. Обезбиједити правилно функционисање Парламентарног одбора 
за стабилизацију и придруживање.

4. Темељно унаприједити институционални оквир, укључујући и на 
уставном нивоу, како би се: 
 а) обезбиједила правна сигурност у смислу подјеле надлежности 

између нивоа власти; 
б)   увела клаузула о замјени како би се држави након приступа-

ња омогућило привремено остваривање надлежности других 
нивоа власти ради спречавања и отклањања повреда права 
ЕУ; 

ц)   гарантовала независност правосуђа, укључујући и његову 
самосталну институцију (ВСТС); 

д)   реформисао Уставни суд, укључујући и рјешавање питања 
међународних судија и осигурало спровођење његових 
одлука; 

е)  гарантовала правна сигурност, укључујући и путем 
успостављања правосудног тијела којем би било повјерено 
да обезбиједи досљедно тумачење права у цијелој Босни и 
Херцеговини; 

ф)  осигурала једнакост и недискриминација грађана, посебно 
поступање према пресуди Европског суда за људска права у 
предмету Сејдић и Финци; 

г)   осигурало да органи управе задужени за спровођење acqui-
sa буду засновани искључиво на професионализму и да се 
уклони право вета у процесу доношења одлука, у складу са 
acquisem. 

5. Предузети конкретне кораке ка унапређењу окружења погодног 
за помирење како би се превазишло насљеђе рата. 

Владавина права
6. Унаприједити функционисање правосуђа усвајањем нових закона 

о Високом судском и тужилачком савјету и судовима БиХ у складу 
са европским стандардима. 

7. Јачати превенцију и борбу против корупције и организованог 
криминала, укључујући и против прања новца и тероризма, 
првенствено путем: 
а)  усвајања и примјене прописа о сукобу интереса и заштити 

узбуњивача;

б)  обезбјеђивања дјелотворног функционисања и координа-
ције тијела за борбу против корупције; 

ц)  усклађивања законодавства и јачање капацитета за јавне 
набавке; 

д)  обезбјеђивања ефикасне сарадње између тијела за 
спровођење закона и са тужилаштвима; 

е)  демонстрирања напретка у остваривању резултата 
проактивних истрага, потврђених оптужница, казнених 
прогона и правоснажних осуђујућих пресуда у    предметима 
организованог криминала и корупције, укључујући и оне на 
високом нивоу;  

ф)  деполитизације и реструктурирања јавних предузећа и 
осигуравања   транспарентности процеса приватизације. 

8. Обезбиједити ефикасну координацију управљања границама 
и капацитетима за управљање миграцијама на свим нивоима и 
функционисање система азила. 

Основна права  
9.  Јачати заштиту права свих грађана, посебно обезбјеђивањем 

примјене закона о недискриминацији и родној равноправности. 
10.  Обезбиједити право на живот и забрану мучења, посебно

(а)  укидањем упућивања на смртну казну у Уставу Републике   
Српске и

(б)  именовањем националног механизма за превенцију мучења и 
нечовјечног поступања. 

11.  Обезбиједити подстицајно окружење за цивилно друштво, 
посебно поштујући европске стандарде о слободи удруживања и 
слободи окупљања. 

12.  Гарантовати слободу изражавања и медија и заштиту новинара, 
посебно путем:
(а)  обезбјеђивања одговарајућег судског процесуирања 

предмета пријетњи и употребе насиља над новинарима и 
медијским радницима, и

 (б) обезбјеђивања финансијске одрживости система јавних РТВ 
сервиса. 

13.  Унаприједити заштиту и инклузију рањивих група, посебно 
особа са инвалидитетом, дјеце, ЛГБТИ особа, припадника ромске 
заједнице, притвореника, миграната и тражилаца азила, као 
и расељених лица и избјеглица с циљем затварања Анекса VII 
Дејтонског мировног споразума. 

Реформа јавне управе  
14.  Завршити неопходне кораке у реформи јавне управе с 

циљем унапређења свеукупног функционисања јавне управе 
обезбјеђивањем професионалне и деполитизоване државне 
службе и координираним приступом у креирању политика у 
цијелој држави. 

Комисија подстиче БиХ, на свим нивоима власти, да усагласи и 
реализује социо-економске реформске мјере, у складу са стратешким 
смјерницама Програма економских реформи. Комисија такође 
позива БиХ да настави регионалну сарадњу и јачање билатералних 
односа са сусједним државама, укључујући и склапање споразума 
о граници и залагањем за трајно помирење на Западном Балкану. 
Комисија препоручује Савјету да размотри Мишљење и да предузме 
активности у вези са наведеним кључним приоритетима након 
формирања власти у БиХ. Комисија ће пратити напредак БиХ 
унутар институционалног оквира Споразума о стабилизацији и 
придруживању и наставиће да пружа финансијску подршку БиХ у 
оквиру Инструмента за претприступну помоћ. Комисија ће поднијети 
извјештај о БиХ као дио Пакета проширења 2020. године у којем ће 
се анализирати спровођење наведених кључних приоритета у свјетлу 
наредних корака БиХ на путу ка ЕУ.
Цијели текст саопштења Комисије Европском парламенту и Савјету - 
Мишљење Комисије о захтјеву  БиХ за чланство у ЕУ доступан на:  https://
europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Misljenje-Komisije-o-zahtje-
vu-Bosne-i-Hercegovina-za-članstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf 

https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Analiti%25C4%258Dki-izvje%25C5%25A1taj-Mi%25C5%25A1ljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovine-za-%25C4%258Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf
https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Analiti%25C4%258Dki-izvje%25C5%25A1taj-Mi%25C5%25A1ljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovine-za-%25C4%258Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf
https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Analiti%25C4%258Dki-izvje%25C5%25A1taj-Mi%25C5%25A1ljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovine-za-%25C4%258Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf
https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Misljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovina-za-%25C4%258Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf
https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Misljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovina-za-%25C4%258Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf
https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Misljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovina-za-%25C4%258Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf
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Одржани избори за Европски парламент - именовано ново руководство 
у Стразбуру
Избори за чланове деветог сазива Европског парламента у мандату 2019/2024. 
одржани су у периоду од 23. маја до 26. маја 2019. године. Портпарол Европског 
парламента Жом Душ Жило саопштио је да је излазност бирача близу 51%, што је 
највећа излазност од првих избора одржаних 1979. године.
На основу резултата избора, у новом сазиву Европског парламента формирани 
су сљедећи посланички клубови: Клуб посланика Европске народне странке 
(хришћански демократи) - 182 посланичка мјеста; S&D - Клуб посланика 
Прогресивног савеза социјалиста и демократа - 154 посланичка мјеста, ECR – 
Европски конзервативци и реформисти - 62 посланичка мјеста, Renew Europe Group 
- 108 посланичких мјеста, GUE/NGL - Конфедерални клуб посланика Уједињене 
европске љевице и Нордијске зелене љевице - 41 посланичко мјесто, Зелени/
ЕСС-Клуб посланика Зелених/Европског слободног савеза - 74 посланичка мјеста, 

Идентитет и демократија - 73 посланичка мјеста 
и Независни посланици - 57 посланичких 
мјеста.
Иако су традиционалне странке десног и лијевог 
центра оствариле релативно добре резултате на 
изборима у Европском парламенту, оне немају 
већину као што је то био случај у претходним 
сазивима, а што ће довести до стварање нових 
коалиција, у првом реду са представницима 
партија Зелених, како би се остварила предност 
у политичком одлучивању. Статистички пока-
затељи резултата избора указали су и на пораст 
популарности крајњих десничарских и попу-
листичких партија у земљама чланицама ЕУ, 
међутим, са још недовољном снагом у коначном 
доношењу политичких одлука у Европском 
парламенту.
Прва пленарна сједница новог сазива Европ-
ског парламента одржана је 2. јула 2019. у 
Стразбуру на којој је, у другом кругу гласања, за 
предсједника ове институције изабран Давид 
Марија Сасоли, кандидат Прогресивног савеза 
социјалиста и демократа (S&D). Изабрано је и 14 
потпредсједника Европског парламента те пет 
квестора који су одговорни за административна 
и финансијска питања која се директно односе 
на посланике и њихове услове рада у складу са 
смјерницама предсједништва Парламента.

Европски парламент: 2019 - 2024.

Нови сазив Европског парламента је на сједници одржаној 16. јула 2019. године, на 
приједлог Европског савјета, именовао нову предсједницу Европске комисије Урсулу 
фон дер Лејен. Европски парламентарци су на пленарном засједању, одржаном 27. 
новембра 2019. године, гласали за давање мандата цијелом новом сазиву Европске 
комисије. Тим Урсуле фон дер Лејен подржале су највеће политичке групе у 
Европском парламенту - Европска народна партија, социјалдемократи и либерали, 
док је група Зелених остала уздржана. Европска комисија, са предсједницом Урсулом 
фон дер Лејен на челу, започела је свој петогодишњи мандат 1. децембра 2019.
У новом саставу Европске комисије договорено је да ће се државама Западног 
Балкана у контексту европских интеграција бавити досадашњи министар спољних 
послова Краљевине Шпаније Жозеф Борел, који је именован за високог представника 
Европске уније за спољну политику и безбједност, што је позиција коју је до сада обављала Федерика Могерини. 

Европски парламент потврдио нови сазив Европске комисије 
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Свечаном церемонијом у Парламентарној скупштини БиХ отворен ЕУ 
твининг пројекат подршке парламентима у БиХ у пословима европских 
интеграција

У Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине одржана је 27. 
јуна 2019. године свечаност отварања твининг пројекта Европске 
уније под називом “Оснаживање и наставак подршке парламентима 
БиХ у пословима европских интеграција“. Овај пројекат, који ће 
у наредне двије године обухватити Парламентарну скупштину 
Босне и Херцеговине, Парламент Федерације Босне и Херцеговине, 
Народну скупштину Републике Српске, Скупштину Брчко Дистрикта, 
као и  скупштине кантона, реализоваће конзорцијум који ће чинити 
Народна скупштина Мађарске, Парламент Аустрије и Хрватски 
сабор. У реализовању овог пројекта, вриједног 2,3 милиона евра, 
учествоваће и представници парламената Белгије, Чешке Републике, 
Француске, Португала и Словачке, као и више од 60 експерата из 
држава чланица Европске уније.
У обраћању присутнима, предсједавајући Дома народа Парла-
ментарне скупштине Босне и Херцеговине Бакир Изетбеговић 
истакао је кључну улогу законодавних органа Босне и Херцеговине 
у реализацији приоритета и задатака који су пред нашу земљу 
постављени у недавно објављеном Мишљењу о захтјеву БиХ за 
чланство у Европској унији. Предсједавајући Изетбеговић поручио је 
да ће се Парламентарна скупштина БиХ у наредном периоду снажно 
фокусирати на двије врсте задатака - обезбјеђивање дјелотворне 
праксе и правила за усклађивање законодавства са законодавством 
ЕУ и успостављање снажног политичког надзора над цјелокупним 
процесом европских интеграција БиХ. Наглашавајући значај 
реализовања овог пројекта, Изетбеговић је рекао да ће искуства 
законодавних институција Мађарске, Аустрије и Хрватске бити 
драгоцјена за све парламенте у БиХ, а посебно за Парламентарну 
скупштину БиХ као највишу законодавну институцију наше државе. 
У вези са улогом ентитетских парламената у овом твининг 
пројекту говорили су предсједавајући Представничког дома Пар- 
ламента Федерације БиХ Елвир Карајбић и потпредсједница 
Народне скупштине Републике Српске Соња Караџић Јовичевић. 
Предсједавајући Карајбић изразио је захвалност представницима 
ЕУ и подршку твининг пројекту, спремност и опредијељеност 
Представничког дома када је ријеч о европском путу БиХ с циљем 
убрзавања процеса интегрисања наше земље у ЕУ.

У обраћању присутнима, потпредсједница Караџић Јовичевић рекла 
је да је сада сасвим јасно да процес европских интеграција није 
власништво само једног нивоа власти. Она је истакла да дисперзија 
овог процеса на ентитетске и кантоналне парламенте показује 
да процес европских интеграција припада и њима, али што је 
најважније и свим грађанима БиХ. Казала је да је Народна скупштина 
Републике Српске преузела већи дио препорука претходног твининг 
пројеката и укључила их у нови пословник о раду, који је усвојен 
прије двије године. “Такође, Народна скупштина Републике Српске 
остаје привржена својој улози у пружању подршке институцијама 
Републике Српске у процесу придруживања БиХ Европској унији“, 
нагласила је Соња Караџић Јовичевић.
Присутнима су се током свечаности обратили и замјеник пред-
сједника Народне скупштине Мађарске Иштван Јакаб, предсједник 
сталне Поткомисије за европске послове Националног савјета 
Парламента Аустрије Рејнолд Лопатка, предсједник Комисије за 
европске послове Савезног савјета Парламента Аустрије Кристијан 
Бухман и предсједник Комисије за европске послове Хрватског 
сабора Домагој Иван Милошевић, који су нагласили да ће те земље 
наставити да снажно подржавају Босну и Херцеговину на путу ка 
Европској унији, као и да ће тимови стручњака ових земаља у оквиру 
твининг пројекта парламентима БиХ пренијети искуства и стандарде 
у извршавању послова у вези са процесом европских интеграција.
Шеф Секције операција за правосуђе и унутрашње послове и рефор-
му јавне управе у Делегацији Европске уније у БиХ Николас Бизел 
рекао је да су односи БиХ и ЕУ ушли у интензивнију фазу, те нагласио 
значај твининг пројекта у успостављању блиских односа и контаката 
између парламената БиХ и парламената држава чланица ЕУ.
Ово је трећи твининг пројекат који Европска унија реализује у 
парламентима БиХ. Претходни пројекти резултирали су потпи-
сивањем Механизма сарадње парламената БиХ у пословима 
европских интеграција и формирањем посебних јединица ЕУ у 
секретаријатима парламената са задатком наставка комуникације 
и сарадње са институцијама ЕУ, као и наставком реализације 
пројеката ЕУ у парламентима БиХ. 
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Нијемац Ромео Франц, посланик странке Зелени, именован је 26. септембра за новог шефа Делегације Европског парламента за односе 
са Босном и Херцеговином и Косовом. Францу  је то други мандат у Европском парламенту, а на новој функцији наслиједио је хрватског 
европарламентарца Тонина Пицулу. Као предсједавајући ове делегације, Франц ће копредсједавати Парламентарним одбором за стаби-
лизацију и придруживање (ПОСП), док ће други копредсједавајући бити из Парламентарне скупштине БиХ. 
ПОСП, који чини исти број чланова Европског парламента и чланова Парламентарне скупштине БиХ, јесте заједнички инструмент Европ-
ског парламента и Парламентарне скупштине БиХ за примјену парламентарне димензије Споразума о стабилизацији и придруживању, те 
је његово успостављање обавеза Босне и Херцеговине из ССП-а. Конституисан је на заједничкој сједници чланова Делегације Европског 
парламента за односе са БиХ и Косовом и чланова Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ у Сарајеву почетком новембра 2015. 
године, али, фактички, никада није профункционисао.

Ромео Франц нови шеф Делегације Европског парламента за односе са БиХ и Косовом

Јохан Сатлер именован за новог шефа Делегације Европске уније у БиХ
и специјалног представника ЕУ у БиХ
Савјет Европске уније именовао је амбасадора Јохана Сатлера на функцију специјалног 
представника ЕУ у БиХ и шефа Делегације ЕУ у БиХ, који је 1. септембра 2019. преузео ову 
дужност од шведског дипломате Ларс-Гунара Вигемарка. Сатлеров мандат заснива се на циље- 
вима политике Европске уније у БиХ, а то су: стални напредак у процесу стабилизације и 
придруживања, осигуравање стабилне, одрживе, мирне, мултиетничке и уједињене земље која 
мирно сарађује са својим сусједима те осигурање да земља иде напријед према чланству у Унији 
након објаве Мишљења Комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у ЕУ. 
Из биографије Јохана Сатлера сазнајемо да је дипломирао и магистрирао политичке науке и 
словенске језике на Универзитету у Инсбруку 1994. године, те је завршио постдипломски студиј из 
напредних међународних студија на Универзитету у Бечу 2008. године. Током претходног искуства амбасадор Сатлер посебно се фокусирао 
на Западни Балкан. У Министарству иностраних послова Аустрије почео је радити 1996. године у Одјелу за људска права. Посматрачкој 
мисији Европске заједнице прикључује се 1997. године, у оквиру које бива ангажован у Сарајеву и Тирани. У скорије вријеме, радио је као 
шеф Одјела за Западни Балкан при Дирекцији за Источну и Југоисточну Европу у Министарству иностраних послова Аустрије. У Албанији 
је преузео амбасадорску дужност 2016. године. Рођен је 1969. године у Аустрији. Осим матерњег њемачког језика, амбасадор Сатлер течно 
говори енглески и руски, те познаје босански/хрватски/српски и албански језик.
Више информација на: https://www.consilium.europa.eu/media/40475/curriculum-vitae-johann-sattler.pdf 

Хелсинки на челу Савјета ЕУ наставља да подржава политику проширења на Западни Балкан
Након што је предсједавање Савјетом Европске уније припало Фин-
ској 1. јула 2019. године, фински премијер Анти Рине је у Европском 
парламенту, приликом представљања активности предсједавања 
Савјетом, најавио да ће ова земља наставити да подржава политику 
проширења на Западни Балкан. Званичан став Финске о питању 
политике проширења Европске уније према земљама Западног 
Балкана потврдио је и комесар за европску сусједску политику и 
преговоре о проширењу Јоханес Хан истичући да приоритетни смјер 
финског политичког дјеловања проистиче из дугорочних циљева и 
заједничког програма Румуније, Финске и Хрватске које се ротирају 
на дужности предсједавања Савјетом ЕУ сваких шест мјесеци у 
периоду од 1. јануара 2019. до 30. јуна 2020. године, те на основу 
којих се припремају појединачни детаљни шестомјесечни програми 
предсједавања Савјетом.
У свом обраћању европским парламентарцима фински премијер је 
истакао да су главни приоритети финског предсједавања Савјетом 
Европске уније промовисање глобалног лидерства Европске уније 
у борби против климатских промјена, јачање владавине права 
у Европи, те конкурентнија и социјално осјетљивија Европска 

унија. Осим тога, Рине је истакао да ће Финска радити на већој 
конкурентности Европске уније, јачању јединственог тржишта, 
промовисању слободне трговине и коришћењу потенцијала које 
пружају истраживања, развој, иновације и дигитализација. Како би 
се повећао број квалификованих радника, неопходно је повећати 
број жена на тржишту рада, а што подразумијева да Европска унија 
и државе чланице наставе да промовишу равноправност полова 
у пословном животу, те у складу с тим унапређују политике јавног 
здравља и побољшавају услове рада. “Будућност Уније требала би 
бити социјално, економски и еколошки одржива Европа”, рекао је 
фински премијер нагласивши да слоган финског предсједавања 
Савјета јасно изражава тај циљ - Одржива Европа, одржива будућност. 
Као један од важних приоритета којем ће Финска придавати посебну 
пажњу представљају хибридне пријетње и други безбједносни 
изазови. 
Након Финске, предсједавање Савјетом ЕУ преузима Хрватска 1. 
јануара 2020. године. 
(више информација на:
https://um.fi/council-of-europe-finlands-presidency-2018-2019)

Португалац Пауло Рангел изабран је 22. октобра за новог 
специјалног извјестиоца Европског парламента за Босну и 
Херцеговину, а на тој дужности наслиједио је Кристијана Дан 
Преду. Рангел је члан Европског парламента од 2009. године и 
један је од потпредсједника Европске народне странке. Функција 
специјалног извјестиоца изузетно је важна за БиХ у институцијама 
ЕУ, јер се његови извјештаји углавном усвајају у највишој европској 
законодавној институцији.
Такође, европски посланици у Спољнополитичком одбору Европ-
ског парламента потврдили су 18. новембра именовање Оливера 
Вархељија  за новог европског комесара за проширење и политику 
сусједства, који ову дужност преузима од Јоханеса Хана. Вархељи је 

у свом обраћању Европском парламенту казао да је придруживање 
земаља Западног Балкана Европској унији један од приоритета, те 
му је циљ да бар једна земља са Западног Балкана постане чланица 
ЕУ до краја његовог петогодишњег мандата. Говорећи о Босни и Хер- 
цеговини, рекао је да је наша земља направила одређене помаке на 
свом европском путу, наглашавајући хитност реформе правосуђа, 
као и рјешавање мигрантске кризе. Вархељи је потврдио да ће 
Европска комисија почетком 2020. представити сугестије за процес 
придруживања како би се ојачао преговарачки процес. За прио-
ритете земаља Западног Балкана навео је борбу против корупције 
и економски развој. Вархељи је по струци правник и претходно је 
обављао дужност амбасадора Мађарске у ЕУ.

Именовани нови специјални извјестилац Европског парламента за БиХ и нови комесар за 
проширење ЕУ

https://www.consilium.europa.eu/media/40475/curriculum-vitae-johann-sattler.pdf
https://um.fi/council-of-europe-finlands-presidency-2018-2019
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Закључци Савјета Европске уније о Босни и Херцеговини
Савјет Европске уније донио је на засједању одржаном 14. октобра 
2019. четири закључка о Босни и Херцеговини:

1. Савјет поново истиче своју недвосмислену преданост европ-
ској перспективи Босне и Херцеговине као јединствене, 
уједињене и суверене земље. Узимајући у обзир да од прошло-
годишњих општих избора у Босни и Херцеговини још нису 
формиране владе на државном и нивоу Федерације БиХ, 
Савјет понавља свој позив Босни и Херцеговини да у интересу 
свих грађана без даљег одгађања настави оснивање и рад 
влада. Савјет подсјећа на то да је за напредак на путу према 
ЕУ потребно ефикасно спровести реформе. Осим тога, Савјет 
подсјећа на закључке из јуна 2019. године, у којима је примљено 
на знање Мишљење Европске комисије.

2. Савјет поздравља наставак операције Алтеа, која је након стра- 
тешких преиспитивања 2017. и 2019. поново усмјерена на 
свој главни мандат, при чему је колективно оспособљавање 
остало један од њених задатака. У том контексту, као дио 
укупне стратегије ЕУ за Босну и Херцеговину, Савјет потврђује 

спремност ЕУ да у овој фази настави да спроводи извршни 
мандат операције Алтеа у пружању подршке властима Босне 
и Херцеговине да очувају сигурно и заштићено окружење под 
обновљеним мандатом УН-а.

3. Савјет са занимањем очекује представљање сљедећег стра- 
тешког преиспитивања у 2021. години као темеља за расправе 
са државама чланицама о задацима ЕУФОР-а и опцијама за бу- 
дућност операције, имајући притом на уму потребу за подупи-
рањем напретка Босне и Херцеговине у процесу интеграције у 
ЕУ и узимајући у обзир безбједносно стање на терену.

4. Савјет препознаје важност даље координације операције Алтеа 
ЕУФОР-а са другим међународним актерима на терену. ЕУ исто 
времено и даље подстиче власти Босне и Херцеговине да, уз 
подршку међународне заједнице, убрзају своје напоре усмје-
рене ка збрињавању вишка муниције, оружја и експлозивних 
направа те на деминирању.

Закључци су доступни на: http://europa.ba/?p=66070, а коришћен је 
превод Делегације ЕУ у БиХ.

Европска унија без сагласности о питању проширења на Западни Балкан
Питање о проширењу држава Западног Балкана 

одгођено је до маја 2020. године, када ће се о њему 
расправљати на Самиту ЕУ - Западни Балкан у Загребу. 

О отварању приступних преговора са Сјеверном Македонијом и 
Албанијом вођени су разговори на састанку министара спољних 
послова Европске уније у Луксембургу и на Самиту шефова држава 
и влада Европске уније у Бриселу. Закључено је да се расправа о 
овом питању, као и договор о будућој европској перспективи 
Западног Балкана одгоди до прољећа 2020. године.
На састанку министара спољних послова Европске уније, 
одржаном 15. октобра 2019. године у Луксембургу, земље 
чланице нису успјеле да постигну сагласност у вези са отварањем 
приступних преговора са Сјеверном Македонијом и Албанијом. 
Неусвајање заједничких закључака посљедица је става француског 
предсједника Емануела Макрона, који је ставио вето на било какву 
одлуку о проширењу док се у цјелини поново не преиспита сам 
преговарачки процес. Француска је, наиме, затражила да приступ 
према процесу проширења треба да буде још оштрији, а кључни 
елемент је промјена, односно ревизија методологије о томе како ће 
се преговори одвијати. Између осталог, предвиђа се и могућност 
назатка у преговорима ако земље које преговарају не покажу 
конкретан напредак у неопходним реформама, са посебним 
нагласком на владавину права. Од Европске комисије Француска 
је затражила да до марта 2020. године изради стратегију са 
конкретним приједлозима за примјену ове нове методологије, као 
и да извијести о стварној примјени реформи у свакој земљи која је 
у процесу проширења.
О питању проширења држава Западног Балкана вођени су 
разговори и на Самиту шефова држава и влада Европске уније, 
одржаном у Бриселу 17. и 18. октобра 2019. године, а на приједлог 
Доналда Туска, предсједника Европског савјета. Иако је већина 
земаља чланица била за то да се донесе позитивна одлука о 
отварању приступних преговора са Сјеверном Македонијом и 
Албанијом, ипак није дошло до усаглашавања јединственог става 

због поновног одбијања Француске да се ово питање разматра, 
односно противљења Данске, Холандије и Шпаније да се приступни 
преговори отворе за Албанију. Земље чланице су, стога, покушале 
да размотре и опцију раздвајања почетка приступних преговора, 
односно да се позитиван сигнал упути Сјеверној Македонији, али 
је Француска и том приликом остала на позицији да обје земље 
нису испуниле услове за почетак преговора, те да је цијели процес 
преговарања потребно реформисати прије наставка интеграција 
земаља које теже да постану пуноправне чланице Европске уније. 
Предсједник Европског парламента Давид Сасоли изразио је 
жаљење због одлуке која је донесена на највишем политичком 
тијелу ЕУ, али и дао охрабрење и подршку европској перспективи 
Западног Балкана заједно са Јоханесом Ханом, комесаром ЕУ за 
сусједску политику и преговоре о проширењу који је, такође, остао 
при ставу да европска интеграција Западног Балкана и даље остаје 
важна стратешка политика Уније.
У усвојеном закључку Европског савјета о питању проширења 
истакнуто је да ће ово питање бити поново размотрено прије 
састанка на врху ЕУ и земаља Западног Балкана у Загребу у мају 
2020. године. 
(сви усвојени закључци са састанка Европског савјета доступни 
су на: https://www.consilium.europa.eu/media/41134/17-18-euco-fi-
nal-conclusions-hr.pdf )

Тонино Пицула именован за извјестиоца Европског парламента за Западни Балкан
Хрватски европарламентарац Тонино Пицула именован је 27. новембра 2019. године за извјестиоца Европског парламента за препоруке о 
Западном Балкану. Његова улога ће, како се наводи, бити израда препорука Европског парламента Европском савјету и Европској комисији, 
с циљем отварања претприступних преговора са Сјеверном Македонијом и Албанијом и давања новог замаха процесу проширења. Једна од 
главних тема и изазова којима ће се Пицула бавити у овом извјештају биће проналажење консензуса у Европском савјету, а у погледу процеса 
ширења на земље Западног Балкана.

http://europa.ba/%3Fp%3D66070
https://www.consilium.europa.eu/media/41134/17-18-euco-final-conclusions-hr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41134/17-18-euco-final-conclusions-hr.pdf
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Одржана 9. конференција предсједника парламената земаља Југоисточне Европе

Предсједници парламената земаља Југоисточне Европе и Вишеградске 
групе у Будимпешти потписали Изјаву о проширењу Европске уније

Девета конференција предсједника парламената земаља 
Југоисточне Европе, коју сваке двије године организује Народна 
скупштина Мађарске, одржана је 4. новембра 2019. године у 
Будимпешти. Тема овогодишње конференције била је политика 
проширења Европске уније.
Конференцији је, у име ентитета Федерације Босне и Херцеговине, 
присуствовао предсједавајући Представничког дома Парламента 
Федерације БиХ Мирсад Заимовић а у име ентитета Република 
Српска, предсједник Народне скупштине РС Недељко Чубриловић. 
У раду конференције учествовали су и предсједници регионалних 
парламената Албаније, Црне Горе, Чешке, Пољске, Сјеверне 
Македоније, Словачке, Србије и Војводине.
Конференцију је отворио предсједник Народне скупштине 
Мађарске Ласло Кевер и премијер Виктор Орбан. Предсједник 
Кевер је поновио спремност Мађарске да пружи подршку и помоћ 
БиХ на њеном путу ка Европској унији.
Током конференције презентовани су извјештаји земаља 
чланица Вишеградске групе коју је премијер Орбан оцијенио као 
најуспјешнију политичку формацију у Европској унији.
На конференцији је усвојена и Будимпештанска изјава о проширењу 
ЕУ којом предсједници парламената наглашавају важност 
проширења Европске уније и залагање за приступ пружања 
могућности свакој држави регије да напредује, на основу властитих 
заслуга, с крајњим циљем да постане чланица ЕУ. У Изјави је 
скренута пажња шефовима држава чланица на чињеницу да је кључ 

успјеха и просперитета ЕУ јасно опредјељење садржано у члану 
49 Уговора о Европској унији који каже да се све европске државе 
могу придружити ЕУ под условом да дијеле исте вриједности. 
„Политика проширења била је једна од најуспјешнијих политика 
ЕУ. Европска унија треба да остане отворена према оним земљама 
које дијеле заједничке вриједности које су у основи ЕУ и спремне 
су да се прилагоде њеним стандардима. Стога се мора ојачати ова 
политика, која је нажалост успорена након посљедњег састанка 
Европског савјета“, истакнуто је у изјави. Приступање држава 
Југоисточне Европе Европској унији, додаје се, не само да утиче 
на безбједност, стабилност и просперитет самог региона већ и на 
цијели континент. Предсједници сматрају да је историјска грешка 
што на посљедњем састанку Европског савјета није могла бити 
донесена одлука о почетку преговора о приступању са двије земље 
кандидаткиње које су испуниле тражене услове“, пише у Изјави. 
Предсједници позивају политичке лидере држава чланица ЕУ да 
учине све што могу како би што прије донијели одлуку о почетку 
преговора о приступању са Албанијом и Сјеверном Македонијом.
Предсједници парламената су позвали предсједника Народне 
скупштине Мађарске да Изјаву прослиједи предсједнику Европског 
савјета, предсједавајућем Савјета ЕУ, предсједницима Европског 
парламента и Европске комисије, као и свим предсједницима 
националних парламената држава чланица Европске уније.
Текст Будимпештанске изјаве можете погледати на:
https://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/bs/page.php?id=2052 

https://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/bs/page.php%3Fid%3D2052
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Број 3Билтен о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини

У оквиру твининг пројекта “Подршка Европске уније парламентима 
Босне и Херцеговине у пословима европских интеграција“, 3. и 4. 
децембра 2019. године одржана је студијска посјета Хрватском 
сабору којој су присуствовали запослени из Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске и Скупштине 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 
Циљ посјете био је да се особље парламентарних јединица за 
европске интеграције упозна са пословима сличних јединица 

одговорних за координацију послова везаних за Европску унију. 
Том приликом представљена им је организација и рад Канцеларије 
за међународне и европске послове те Одбора за европске послове 
Хрватског сабора. Током студијске посјете организован је и састанак 
у Министарству иностраних и европских послова Републике 
Хрватске, у оквиру којег је презентован рад Сектора за COREP-
ER I, Сектора за европско право те Службе за државе у процесу 
приступања ЕУ и Службе за кандидате и потенцијалне кандидате за 
ЕУ, а посебан акценат стављен је на хрватско предсједавање ЕУ.

Предсједавајућа Клуба хрватског народа у Дому народа 
ПСБиХ Лидија Брадара и предсједавајући Клуба бошњачког 
народа у Дому народа ПСБиХ Асим Сарајлић учествовали су 
3. и 4. децембра 2019. године у Бриселу на округлом столу 
о процесу европских интеграција Западног Балкана и на 
састанку чланова Одбора за спољне послове Европског 
парламента (АФЕТ) са делегацијама парламената држава 
чланица Европске уније и земаља Западног Балкана.
Округли сто, који је организовао АФЕТ, уводним излагањем 
отворио је предсједник Европског парламента Давид 
Сасоли, који је, потврђујући европску перспективу земаља 
региона, нагласио да је за Европски парламент врло битно 
да се настави процес приступних преговора са државама 
Западног Балкана.
Учесницима састанка обратио се високи представник ЕУ 
за спољне послове и безбједносну политику Жосеп Борел, 
који је у свом говору пружио пуну подршку европској 
перспективи и наставку процеса проширења ЕУ на земље 
Западног Балкана.
Према ријечима Борела, Западном Балкану не може се 
ускратити европска перспектива, будући да, како је рекао, 
мир и безбједност у овом региону истовремено значе и 
мир и безбједност у ЕУ. Парламентарцима је поручио да не 
буду разочарани најновијим дешавањима унутар ЕУ у вези 
са процесом проширења, те да наставе са спровођењем ре-
форми и испуњавањем услова за пуноправно чланство у ЕУ.
Брадара је изразила наду да ће нови Савјет министара БиХ 
бити именован до краја децембра. Истакла је апсолутну 
преданост свих кључних политичких фактора у БиХ 
европској перспективи и процесу европских интеграција, 

Округли сто на високом нивоу о процесу европских интеграција Западног Балкана у Бриселу 
Врата Европске уније остају отворена за БиХ 

Студијска посјета Хрватском сабору

те се захвалила челницима Европског парламента и других институција ЕУ 
на дугогодишњој пријатељској подршци и интересовању које исказују за 
европску перспективу и будућност БиХ.
У дискусији о тренутним изазовима и изгледима за проширење ЕУ у 
будућности, европски званичници су поручили да су врата за интеграцију 
БиХ у ЕУ отворена. Истовремено, они су позвали на успостављање власти 
у БиХ на свим нивоима без икаквих условљавања и одгађања, те нагласили 
да очекују наставак реформи и реализацију препорука из Мишљења 
Европске комисије.
У раду округлог стола учествовао је и новоименовани комесар ЕУ за 
сусједство и проширење Оливер Вархељи, као и предсједавајући Радне 
групе АФЕТ-а за Западни Балкан Тонино Пицула.

Након што је Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 23. децембра 
2019. године потврдио именовање чланова Савјета министара БиХ, европски 
комесар за проширење Оливер Вархељи и високи представник ЕУ Жозеп 
Борел објавили су заједничко саопштење у којем су поздравили доношење ове 
одлуке.
У саопштењу је наведено да именовање Савјета министара БиХ отвара пут за 
обнављање опредјељења политичких партија да омогуће напредак земље на 
путу ка Европској унији.
-Наглашавамо хитност ангажмана који влада на државном нивоу треба да 
реализује како би дефинисали, усвојили и спровели нови пакет социјалних 
и економских реформи у корист државе и њених грађана. Будући напредак 
захтијева потпуну посвећеност законодавне и извршне власти на свим нивоима - додаје се у саопштењу.
Такође je наведено да је ово одлучујући тренутак у односима између Европске уније и Босне и Херцеговине након прихватања Мишљења 
Комисије и њених 14 кључних приоритета у областима владавине права, основних права и реформе јавне управе.
-Предстојећа 2020. биће важна година за Босну и Херцеговину због одржавања локалних избора, укључујући и Мостар - нагласили су 
Вархељи и Борел.

Званичници ЕУ: Именовање Савјета министара отвара пут за напредак Босне 
и Херцеговине
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Билтен о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини
Активности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

Број 3

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине Денис Звиздић и његови замјеници Небојша 
Радмановић и Борјана Кришто, те предсједавајући Дома народа 
ПСБиХ Бакир Изетбеговић и његови замјеници Драган Човић 
и Никола Шпирић, примили су 3. октобра и 27. септембра 2019. 
године у одвојеним посјетама новоименованог шефа Делегације 
Европске уније у Босни и Херцеговини и специјалног представника 
ЕУ у БиХ, амбасадора Јохана Сатлера.
Током сусрета Звиздић је истакао да политички односи још увијек 
нису такви да се може постићи договор о сазивању сједнице тог 
дома. Радмановић је нагласио да, поред добре жеље, ЕУ треба да 
пружи конкретнију помоћ БиХ јер му се, како је рекао, некада чини 
да те помоћи нема, што подстиче скептицизам грађана према ЕУ. 
Рекао је и да БиХ испуњава све више услова али да је у Европи све 
више оних који нису наклоњени проширењу ЕУ због чега би било 
битно да ЕУ има снажнији приступ према БиХ. Кришто је указала 
на чињеницу да је БиХ држава три конститутивна народа те да 
је као представник хрватског народа дужан да апелује да треба 
више да се ради на извршавању одлука домаћих и међународних 
судова које ће значити једнакоправност свих у нашој земљи. 

Чланови Колегијума Дома народа ПСБиХ упознали су Сатлера са ра-
зличитим виђењима узрока застоја у формирању Савјета министара 
БиХ и парламентарних тијела. Током разговора заједнички је 
оцијењено да је за БиХ веома важно формирање и рад органа 
извршне и законодавне власти на основу општих избора 2018. на 
свим нивоима. У вези са европским путем БиХ, оцијењено је да је 
повољна околност то што он ужива повјерење већине становника 
БиХ. Истакнуто је и да би требало стварати услове за израду акционог 
плана за реализацију приоритета из Мишљења Европске комисије 
а то, како је рекао амбасадор Сатлер, подразумијева и да након 
четири године застоја профункционише Парламентарни одбор за 
стабилизацију и придруживање као заједнички форум за размјену 
ставова посланика Европског парламента и законодавне власти 
БиХ. Сатлер је подсјетио на 14 кључних приоритета из Мишљење 
Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ, те додао да ће 
један од његових приоритета бити рад на акционом плану за њихово 
испуњење. Споменуо је и ратификацију пакета државног програму 
ИПА 2018 за БиХ, као и ратификацију Конвенције о узајамној админи-
стративној помоћи у пореским питањима. Члановима колегијума 
оба дома ПСБиХ уручен је Извјештај Европске комисије за БиХ

Кришто, Шпирић и Соботка подржали учешће званичника Аустрије у 
твининг пројекту  

Чланови колегијума оба дома Парламентарне скупштине БиХ примили 
у наступну посјету Јохана Сатлера

Замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто 
и замјеник предсједавајућег Дома народа  Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић 
разговарали су у Стразбуру 25. октобра 2019. године са  предсједником Националног савјета 
Републике Аустрије Волфгангом Соботком. Током сусрета изражено је обострано задовољство 
одличном сарадњом парламената БиХ и Аустрије. У вези с тим обје стране су подржале учешће 
званичника Националног савјета Аустрије у спровођењу твининг пројекта “Оснаживање и 
наставак подршке парламентима БиХ у пословима европских интеграција“. Соботка је нагласио 
да ће његова земља наставити да пружа снажну подршку процесу европских интеграција, 
упркос, како је рекао, чињеници да се Француска и још неке европске земље противе наставку 
процеса проширења ЕУ. Најављујући да ће Национални савјет Аустрије почетком наредне 
године организовати велику конференцију посвећену изазовима у процесу проширења ЕУ, 
Соботка је упутио позив највишим званичницима ПСБиХ да учествују у раду те конференције, 
што су замјеници предсједавајућих оба дома ПСБиХ прихватили. Сусрет је одржан на маргинама 
Европске конференције предсједника парламената земаља чланица Савјета Европе. 

Позитивно мишљење Европске комисије представља прекретницу у 
односима БиХ и ЕУ
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине Бакир Изетбеговић, предсједавајућа Представничког 
дома ПСБиХ Борјана Кришто и замјеник предсједавајућег Дома народа 
ПСБиХ Никола Шпирић примили су 29. маја 2019. шефа Делегације и 
високог представника Европске уније у БиХ амбасадора Ларс-Гунара 
Вигемарка, који им је уручио Мишљење Европске комисије о захтјеву 
Босне и Херцеговине за добијање статуса кандидата за чланство у ЕУ.
Истичући како позитивно мишљење Европске комисије представља 
кључни тренутак и прекретницу у односима БиХ и ЕУ, амбасадор 
Вигемарк нагласио је да ће званичници Делегације ЕУ у БиХ бити 

на располагању домаћим институцијама за сваку врсту подршке и 
помоћи у испуњавању препорука из Мишљења Европске комисије, 
посебно у погледу усклађивања домаћег законодавства са законо-
давством ЕУ.
Захваљујући се Европској комисији, амбасадору Вигемарку и пред-
ставницима Делегације ЕУ у БиХ на доприносу у постизању напретка 
БиХ на путу ка ЕУ, чланови колегијума оба дома ПСБиХ оцијенили су 
да Мишљење Европске комисије представља разлог за оптимизам 
и подстрек за испуњавање препорука и за спровођење реформи с 
циљем што скоријег отварања преговора о чланству БиХ у ЕУ.
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Активности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
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Посланици из Представничког дома ПСБиХ на 15. конференцији COSAP-a
Делегација Парламентарне скупштине БиХ, коју су чинили 
посланици у Представничком дому ПСБиХ Халид Гењац, Војин 
Митровић и Мијо Матановић, учествовала је на 15. Конференцији 
парламентарних комисија за европске интеграције земаља 
Процеса стабилизације и придруживања Југоисточне Европе 
(COSAP) која је 14. и 15. априла одржана у Београду. Конференција, 
коју је организовао Одбор за европске интеграције Народне 

скупштине Републике Србије, окупила је учеснике из Босне и 
Херцеговине, Србије, Албаније, Сјеверне Македоније, Црне Горе, 
Бугарске и Румуније, који су на два панела размијенили искуства и 
мишљења о значају интерпарламентарне и регионалне сарадње 
за убрзавање реформи у процесу придруживања ЕУ и о сарадњи 
парламената са цивилним друштвом у процесу европских 
интеграција.

Борјана Кришто на Конференцији предсједника парламената ЕУ
Предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Борјана Кришто учествовала је 9. априла 2019. у 
Бечу на Конференцији предсједника парламената Европске уније. На Конференцији, која је одржана у оквиру парламентарне димензије 
аустријског предсједавања Савјетом ЕУ, разговарано је о процесу проширења ЕУ и даљој подршци ЕУ земљама Западног Балкана у процесу 
европских интеграција.
Током сесије под називом “Европска унија и њени сусједи” у свом обраћању предсједавајућа Кришто нагласила је важност покретања ре-
формског процеса у БиХ, јер се управо властитим реформским мјерама поставља темпо интеграције у ЕУ. Такође је истакнула да су сви у 
БиХ, поред изазова с којима се сусрећу, ипак јединствени у ставу да је будућност наше земље у чланству у Европској унији. Предсједавајућа 
Кришто нагласила је и то да је, што се тиче проширења ЕУ на земље Југоисточне Европе, то више процес консолидације европске територије 
него што је процес проширења.

Наредне четири године кључне за процес европских интеграција БиХ
Чланови Радне групе Савјета  Европске уније за 
регион Западног Балкана (COWEB) боравили су 
два пута у радној посјети БиХ и том приликом 
посјетили Парламентарну скупштину БиХ 21. 
марта, а затим и  1. јула 2019. године.
Током прве посјете чланове COWEB-a примили 
су предсједавајући Дома народа ПСБиХ Бакир 
Изетбеговић, замјеник предсједавајућег Дома 
народа Никола Шпирић и посланик у Пред-
ставничком дому ПСБиХ Никола Ловриновић.
Представници овог радног тијела ЕУ, предвође- 
ни шефом Делегације и специјалним представ-
ником ЕУ у БиХ амбасадором Ларсом Гунаром 
Вигемарком, интересовали су се за процес 
формирања власти у БиХ, за приоритете новог сазива ПСБиХ у процесу европских интеграција, за питања попут процеса помирења, искор-
јењивања језика мржње, те питања образовања везано за проблем  двије школе под једним кровом. Истичући да су наредне четири године 
кључне за процес европских интеграција БиХ, наглашена је важност активне улоге ПСБиХ у том процесу. У вези с тим, амбасадор Вигемарк 
и експерти ЕУ рекли су да би било потребно да нови сазив ПСБиХ ријеши питање функционисања Парламентарног одбора за стабилизацију 
и придруживање.
Захваљујући се на подршци коју државе чланице ЕУ пружају БиХ у процесу европских интеграција, представници ПСБиХ апострофирали су 
чињеницу да у вези са овим процесом постоји консензус свих политичких субјеката у БиХ. Одговарајући на питања европских званичника 
и експерата, представници ПСБиХ упозорили су да се БиХ суочава са одласком младих људи из земље, као и са новим таласом мигрантске 
кризе, те затражили помоћ институција ЕУ у рјешавању ова два крупна проблема.

Чланови Радне групе Савјета ЕУ за Западни Балкан 
током друге посјете Парламентарној скупштини 
БиХ сусрели су се са предсједавајућим Клуба 
бошњачког народа у Дому народа ПСБиХ Асимом 
Сарајлићем, предсједавајућим Клуба српског 
народа у Дому народа ПСБиХ Средојем Новићем 
и замјеником предсједавајуће Клуба хрватског 
народа у Дому народа ПСБиХ Баришом Чолаком. 
Током разговора, у којем је учествовао и шеф 
Делегације и специјални представник ЕУ у БиХ 
амбасадор Ларс-Гунар Вигемарк, размијењени 
су ставови о даљем току процеса европских 
интеграција БиХ. Чланови делегације ПСБиХ 
истакли су да је добијање статуса кандидата за 
улазак у ЕУ једно од најважнијих питања за БиХ. Амбасадори COWEB-a нагласили су да најновије мишљење Европске комисије представља 
прекретницу у односима БиХ и ЕУ, те потврду напретка БиХ у процесу европских интеграција.

Чланови Радне групе Савјета ЕУ два пута у Парламентарној скупштини БиХ
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Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације 
БиХ Мирсад Заимовић примио је 6. октобра 2019. године у наступ-
ну посјету шефа Делегације ЕУ у БиХ и специјалног представника у 
ЕУ амбасадора Јохана Сатлера.
Разговарало се о актуелним политичким питањима са нагласком 
на наставак социо-економских реформи и што брже формирање 
власти како на нивоу Федерације БиХ тако и на државном нивоу.
Предсједавајући Заимовић извијестио је амбасадора Сатлера 
о будућим активностима Представничког дома Парламента 
Федерације БиХ и планираним сједницама, те комплетирању 
руководства на  некој од наредних сједница Дома. Разговарано је 
и о твининг пројектима који се реализују у парламентима БиХ те 
значају успостављања Одјела за европске интеграције оба дома 
Парламента ФБиХ. У току разговора наглашена је и неупитност 
европске перспективе БиХ када је ријеч о ЕУ и НАТО-у, што је 
уједно био и заједнички став. Осим наведеног, разговарало се и 

о мигрантској кризи и начинима њеног рјешавања, у чему морају 
бити укључени сви нивои власти.
У наступну посјету која је уприличена 8. октобра 2019. године 
предсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ 
Томислав Мартиновић примио је новоименованог шефа Деле-
гације ЕУ у БиХ амбасадора Сатлера. У овој наступној посјети 
размијењена су мишљења о актуелној политичкој ситуацији, 
нужном успостављању Савјета министара БиХ, али и о будућности 
државе Босне и Херцеговине. “Босна и Херцеговина је дио 
Европе и хрватски народ је јасно оријентисан ка Бриселу. Сви 
наши досадашњи напори били су усмјерени ка доказивању 
јасне опредијељености за европске интеграције”, истакао је 
предсједавајући Мартиновић.
Амбасадор Сатлер је и овом приликом изразио опредијељеност 
за помоћ Босни и Херцеговини на њеном европском путу и 
испуњавању обавеза које су предуслов чланству у ЕУ.

Шеф Делегације ЕУ у БиХ Јохан Сатлер у наступним посјетама 
Представничком дому и Дому народа Парламента Федерације БиХ

У Парламенту Федерације БиХ озваничен је 14. маја 2019. го-
дине почетак твининг пројекта под називом “Оснаживање и 
даља подршка парламентима у БиХ у пословима европских 
интеграција“. Састанци са представницима Делегације Европске 
уније и тимом твининг пројекта ЕУ, чију ће имплементацију води-
ти Народна скупштина Мађарске, Парламент Аустрије и Хрватски 
сабор одржани су посебно са Колегијумом Представничког дома 
и Колегијумом Дома народа Парламента Федерације БиХ.
Главни циљ пројекта је јачање парламената у БиХ и међу-
парламентарне сарадње, а посебно административних јединица 
задужених за задатке ЕУ. 

Овом приликом посебно је наглашена важност успостављања 
одјела за ЕУ у федералном парламенту.
Реализатори пројекта су такође представили четири компоненте 
од којих се пројекат састоји: јачање капацитета одјела за ЕУ, јача-
ње сарадње између парламената у БиХ по питањима везаним за 
ЕУ, правно усклађивање и укључивање кантоналних скупштина, 
гдје је улога Парламента Федерације БиХ посебно наглашена. 
Осим презентовања сврхе и циљева пројекта, истакнута је 
снажна подршка политичког руководства земаља из којих до-
лазе реализатори, чији је стратешки циљ да све земље Западног 
Балкана буду дио ЕУ и европских интеграционих процеса.

Почетак твининг пројекта ЕУ у Парламенту Федерације БиХ

У Парламенту Федерације БиХ 28. октобра 2019. године одржана је 
радионица о усклађивању закона и изради прописа у оквиру твининг 
пројекта ЕУ “Оснаживање и даља подршка парламентима БиХ у 
пословима европских интеграција”. Радионица је била фокусирана на 
практичне аспекте усклађивања домаћег права са правном тековином 
ЕУ прегледавањем Нацрта закона о заштити ваздуха. Експерт твининг 
пројекта на овој радионици била је гђа Софија Цома, стручна савјетница 
Народне скупштине Мађарске, а присуствовали су и запослени у 
Стручној служби Дома народа, Стручној служби Представничког дома 
и Заједничкој служби Парламента Федерације БиХ.

Радионица о усклађивању закона и изради прописа у оквиру твининг 
пројекта ЕУ
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Одржана тематска сједница Представничког дома “Изазови и 
перспективе Федерације на европском путу”

Тања Фајон, чланица Европског парламента из Словеније, боравила 
је 26. јуна 2018. године у  посјети Парламенту Федерације Босне 
и Херцеговине, а тим поводом одржан је састанак законодавне 
и извршне власти и тематска сједница у Представничком дому 
о теми “Изазови и перспективе Федерације БиХ у европским 
интеграцијама”. Састанку, чији је домаћин био предсједавајући 
Представничког дома Парламента Федерације БиХ Един Мушић, 
присуствовали су: Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа, 
замјеници предсједавајућих оба дома Младен Бошковић и 
Јасенко Туфекчић, Фадил Новалић, премијер Владе Федерације 
БиХ, Јелка Милићевић, замјеница премијера Владе и министарка 
финансија, Мелика Махмутбеговић, потпредсједница Федерације 
БиХ, амбасадор Ларс-Гунар Вигемарк, шеф Делегације ЕУ у БиХ и 
специјални представник ЕУ у БиХ, те Един Дилберовић, директор 
Дирекције за европске интеграције БиХ.
На састанку се разговарало о актуелном стању у Федерацији 
БиХ, оствареном напретку, европској перспективи и обавезама 
Федерације БиХ, али и свим отвореним питањима која оптерећују 
Федерацију БиХ и њен европски пут. Руководство законодавне и 
извршне власти у Федерацији БиХ информисало је посланицу Фајон 
и амбасадора Вигемарка да је Федерација БиХ, упркос сложеним 
политичким приликама, захваљујући доброј сарадњи Парламента 
и Владе, реализовала 67 посто активности из Реформске агенде.

Посланица у Европском парламенту Фајон и амбасадор Вигемарк 
обратили су се и на тематској сједници Представничког дома, 
под називом “Изазови и перспективе Федерације на европском 
путу“ те истакли неизмјерну важност ове сједнице, која до сада 
о овој теми није никада била одржана ни на државном нити на 
ентитетском законодавном нивоу.
“Увјерена сам да је за БиХ једино рјешење Европска унија. 
БиХ нам је потребна и надам се да ће се тај дијалог власти са 
Европском комисијом наставити убрзаним темпом и можда са 
више мотивације”, казала је Фајон и додала да ће поруке које је 
данас чула пренијети у Бриселу, гдје ће се наставити залагати за 
проширење на БиХ. На сједници су се такође обратили и директор 
Дирекције за европске интеграције Един Дилберовић, директор 
Канцеларије Владе ФБиХ за европске интеграције Вјекослав 
Чамбер и професорица на Факултету политичких наука Неџма 
Џанановић Мирашчија.
Предсједавајући Мушић се захвалио европској парламентарки 
Фајон на њеном несебичном залагању не само за укидање виза 
и забране на основно људско право и осјећај слободе већ и на 
њеном континуираном ангажману за прикључење наше земље 
у ЕУ. Представнички дом је на крају сједнице својим закључцима 
потврдио досадашње опредјељење да БиХ настави на путу ка 
европским интеграцијама и пуноправном чланству у ЕУ и НАТО. 
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић разговарао је 6. јуна 2019. године, у Бањалуци, са шефом Делегације 
Европске уније у Босни и Херцеговини, амбасадором Ларс Гунаром Вигемарком о Мишљењу Европске комисије о захтјеву БиХ за добијање 
кандидатског статуса за чланство у Европској унији.
Предсједник Чубриловић је током сусрета истакао да је Република Српска одлучна и спремна да спроводи реформе ради убрзања европског 
пута, али да не може да пристане на рјешења која би у том процесу довела до непотребног преноса надлежности. Коментаришући препоруке 
Европске комисије о проблемима у правосуђу, предсједник Чубриловић је истакао да је потребно прво ријешити питање одласка страних 
судија из Уставног суда БиХ, јер то нема ниједна држава Европске уније. Када је ријеч о 
проблему функционисања различитих нивоа власти у БиХ, о којима се такође говори у 
препорукама Европске комисије, Чубриловић је рекао да је неоходно инсистирати на 
примјени механизма координације и све евентуалне реформе и измјене регулативе 
базирати у оквиру овог механизма.
Састанку су присуствовали потпредсједници Народне скупштине Републике Српске 
Милан Петковић и Сенад Братић, као и чланови скупштинског Одбора за европске 
интеграције и регионалну сарадњу.
Подсјећамо, представници Делегације ЕУ у Босни и Херцеговини 29. маја 2019. године 
уручили су руководству Народне скупштине Републике Српске и члановима Одбора 
за европске интеграције и регионалну сарадњу позитивно Мишљење Европске 
комисије о апликацији БиХ за статус кандидата за чланство у ЕУ и Аналитички извјештај. 
У име Народне скупштине документи су уручени потпредсједницима парламента 
Соњи Караџић Јовичевић и Милану Петковићу. Потпредсједница Соња Караџић 
Јовичевић истакла је опредијељеност Републике Српске за европске интеграције, док 
је потпредсједник Милан Петковић нагласио да су представници Републике Српске 
задовољни позитивним мишљењем Европске комисије. Састанку је присуствовао и 
генерални секретар Народне скупштине Небојша Згоњанин, представници Кабинета 
предсједника и Службе Народне скупштине.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко 
Чубриловић разговарао је 11. октобра 2019. године у Бањалуци 
са шефом Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини, 
амбасадором Јоханом Сатлером.
Предсједник Чубриловић пожелио је добродошлицу новоиме-
нованом шефу Делегације Европске уније у БиХ и истакао да 
институције Републике Српске имају веома коректну сарадњу 
са Делегацијом Европске уније, изражавајући увјерење да ће 
добра сарадња бити и даље настављена.
Чубриловић је рекао да је Народна скупштина Република 
Српске једногласно изразила опредијељеност за европске 
интеграције, те да интензивно ради како би донијела законе 
и друге акте који треба да омогуће достизање одређених 
европских стандарда, без обзира када ће БиХ постати пуно-
правни члан Европске уније.

Чубриловић-Сатлер: Добра сарадња са ЕУ

Снажна подршка Народне скупштине Републике Српске европском путу

Предсједник Чубриловић разговарао са шефом Делегације ЕУ у БиХ о Мишљењу 
Европске комисије о захтјеву БиХ за добијање кандидатског статуса за чланство у ЕУ
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Активности Народне скупштине Републике Српске
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Састанци са експертима твининг пројекта
Чланови Одбора за европске интеграције и регионалну 
сарадњу Народне скупштине Републике Српске одржали су 1. 
новембра 2019. године, у просторијама парламента, састанак 
са експертима твининг пројекта Бруном Дијазом Пихеиром и 
Ласлом Јухачом. Током састанка било је ријечи о актуелним 
догађајима у вези са Мишљењем и аналитичким извјештајем 
Европске комисије, као и са улогом и задацима Одбора у 

процесу европских интеграција. 
У Народној скупштини Републике Српске 6. новембра одржан 
је заједнички састанак Одбора за европске интеграције и 
регионалну сарадњу и Одбора за заштиту животне средине са 
експертом твининг пројекта Габором Барањијем. На састанку 
је разговарано о правној тековини ЕУ у области управљања 
отпадом и заштитом животне средине.

Поводом почетка новог твининг пројекта Европске уније под 
називом “Унапређење и наставак подршке парламентима у Босни 
и Херцеговини у пословима европских интеграција”, вриједног 
2,3 милиона евра, предсједник Народне скупштине Републике 
Српске Недељко Чубриловић разговарао је 16. маја 2019. године 
са представницима парламената Мађарске, Аустрије и Хрватске, 
који су носиоци овог пројекта. Представник Народне скупштине 
Мађарске и руководилац пројекта Золтан Хорват истакао је на 
састанку да је циљ новог твининг пројекта јачање капацитета 
служби Парламентарне скупштине БиХ, Народне скупштине 
Републике Српске, Парламента Федерације БиХ, Скупштине Брчко 
Дистрикта, као и кантоналних скупштина, у обављању послова у 
вези са процесом европске интеграције земље. “Народна скупштина 
Републике Српске даће максималан допринос у реализацији 
овог пројекта, као што је то чинила и ранијих година”, казао је 
Чубриловић. Предсједник Чубриловић се захвалио представницима 
парламената Мађарске, Аустрије и Хрватске на обећаној подршци у 
оквиру новог твининг пројекта, истакавши да је у питању пројекат 
подршке ЕУ парламентарним службама у БиХ који омогућава 
усвајање највиших европских парламентарних стандарда у раду. О 
циљевима и плановима за реализацију твининг пројекта истог дана 
у парламенту, у одвојеним састанцима, са представницима пројекта 
разговарали су и генерални секретар Народне скупштине Републике 
Српске Небојша Згоњанин, као и замјеник предсједника Одбора за 

европске интеграције и регионалну сарадњу Александар Главаш 
и члан Одбора Срђан Мазалица. Генерални секретар парламента 
истакао је да ће служба парламента и Одсјек за европске интеграције 
и међународне активности бити посвећени реализацији задатака и 
усвајању препорука новог твининг пројекта.
Чланови Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу 
упознали су представнике твининг пројекта с активностима Одбора, 
истакавши потребу даљег усклађивања домаћег законодавста са 
правном тековином ЕУ.

Јачање службе парламента по стандардима Европске уније

Састанак руководства Народне скупштине Републике Српске са представницима новог 
твининг пројекта ЕУ
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Билтен о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини
Активности Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Број 3

У Скупштини Брчко Дистрикта БиХ одржан састанак о новом твининг 
пројекту Европске уније

У Скупштини Брчко Дистрикта БиХ 17. маја 2019. године одржан 
је састанак предсједника Скупштине Брчко Дистрикта БиХ  Еседа 
Кадрића, предсједавајућег Комисије за европске интеграције 
Уроша Војновића, и представника Стручне службе Скупштине 
са представницима Делегације Европске уније у Босни и 
Херцеговини,  представницима Народне Скупштине Мађарске и 
Хрватског сабора, који заједно са парламентом Аустрије проводе 
нови твининг пројекат.
Золтан Хорват, вођа твининг пројекта, презентовао је активности  
чија је реализација планирана у наредна 24  мјесеца, а чији 
је циљ јачање функционисања административних структура 
парламената БиХ за послове интеграција у ЕУ, пружање помоћи 
за спровођење парламентарних акционих планова за европске 

интеграције, продубљивање сарадње парламената БиХ у 
питањима европских интеграција, укљученост кантоналних 
скупштина у питања европских интеграција, као и даље убрзање 
и побољшање процеса законодавног усклађивања БиХ.
Џенита  Полић,  представница Делегације ЕУ у Босни и Херце-
говини, упознала је присутне о пројектима које реализује 
Делегација с циљем подршке парламентима у Босни и Херце-
говини.
Предсједавајући Комисије за европске интеграције Урош 
Војновић изразио је задовољство новим твининг пројектом и 
истакао да ће у сарадњи сa осталим посланицима из Комисије 
учинити све да Скупштина Брчко Дистрикта БиХ у потпуности 
реализује овај пројекат и Акциони план.

Комисија за европске интеграције Скупштине Брчко 
Дистрикта БиХ одржала је 16. маја 2019. године 13. 
редовну сједницу на којој је разматран извјештај о 
реализацији Акционог плана за спровођење мјера из 
Реформске агенде за Босну и Херцеговину за период 
2015- 2018. година као и листа пројеката који се 
финансирају из кредитних и донаторских средстава.
Састанку су присуствовали шеф Одјељења за европске 
интеграције, представници неколико одјељења Владе 
Брчко Дистрикта БиХ који располажу средствима за 
реализацију одређених пројеката, као и представници 
Канцеларије Европске уније и представник Мисије 
ОЕБС-а у Брчко Дистрикту.
Шеф Одјељења за европске интеграције Владе Брчко 
Дистрикта БиХ Мирослав Гељић извијестио је чланове 
Комисије о фази реализације мјера из Акционог 
плана и рекао да је од укупно 62 мјере завршено 15 
мјера. Континуирано се спроводи 12 мјера, у току је 
реализација 23, за пет мјера није почела реализација, 
а седам мјера има споран статус. Констатовано је да 
је у односу на посљедњи извјештај о реализацији 
мјера из Акционог плана који је Одјељење за европ-
ске интеграције поднијело Комисији за европске 
интеграције постигнут одређени напредак, али да, 
с обзиром на важност овог документа  којим је обухва-
ћен широк спектар мјера у областима економије, 

Комисија за европске интеграције разматрала извјештај о реализацији 
Акционог плана за спровођење мјера из Реформске агенде

социјалне заштите, управе и владавине права, проценат реализованих мјера није 
на задовољавајућем нивоу.
Комисија је разматрала и листу пројеката који се финансирају из кредитних и 
донаторских средстава како би се сагледао статус пројеката који су започети, фа-
за њихове реализације као и да се представници одјељења Владе изјасне да ли 
су неопходна додатна средства у буџету за њихово суфинансирање. Констато-
вано је да је већ добијена средства неопходно ефикасније реализовати и 
спроводити, као и да Брчко Дистрикт БиХ треба да користи више могућности које 
Европска унија пружа финансирањем и суфинансирањем разних пројеката.
Такође су позвани представници свих одјељења да Комисији за европске 
интеграције доставе захтјеве за средства која су неопходна за суфинансирање 
пројеката како би се она обезбиједила у буџету за наредну годину.
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Билтен о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини Број 3

Реализација препорука из Акционог плана за Скупштину Брчко 
Дистрикта БиХ за унапређење њене улоге у контексту европских 
интеграција у склопу твининг пројекта била је главна тема 14. 
редовне сједнице Комисије за европске интеграције одржане 24. 
септембра 2019. године.
Твининг пројекат “Оснаживање и наставак подршке парламентима 
БиХ у пословима европских интеграција” који се тренутно спрово-
ди и који финансира Европска унија, између осталог олакшава и 
подржава ревизију Акционог плана за Скупштину Брчко Дистрикта 

с циљем јачања њене улоге у контексту европских интеграција.
Предвиђено је да се уз сарадњу експерта за твининг пројекат 
и савјетника за питања ЕУ у Скупштини Брчко Дистрикта сачини 
ажурирана верзија акционог плана и да се као таква предложи 
Скупштини на усвајање. Оцијењено је да је редовним праћењем 
примјене Акционог плана Комисија за европске интеграције 
значајно унаприједила проценат реализовних препорука и тиме 
помогла напретку Скупштине Брчко Дистрикта БиХ у погледу 
интеграција у ЕУ.

Реализација препорука из Акционог плана за Скупштину Брчко Дистрикта 
БиХ разматрана на Комисији за европске интеграције

Одржана консултативна радионица о предстојећим пословима и 
изазовима Комисије за европске интеграције 

У оквиру 15. сједнице Комисије за европске интеграције, 
29. октобра 2019. године одржана је консултативна 
радионица о предстојећим пословима и изазовима ове 
скупштинске комисије. Радионица је организована у 
оквиру твининг пројекта ЕУ “Подршка Европске уније 
парламентима у БиХ у пословима европских интеграција“, 
а у њеном раду су  учествовали Бруно Дијаз Пинхерио, 
стални представник португалског парламента у Европској 
унији и Ласло Јухас, предсједавајући Секретаријата Коми-
сије за европске послове, замјеник предсједавајућег 
Одјељења за комисије Народне скупштине Мађарске. 
Током консултативне радионице они су са члановима 
Комисије за европске интеграције подијелили своја 
сазнања о најновијем развоју догађаја у ЕУ, циљевима 
који морају бити достигнути и обавезама које морају бити 
испуњене и упознали их с најбољим случајевима из праксе 
комисија за европске интеграције земаља које су прешле 
пут кандидатуре за чланство у ЕУ. Чланови комисије тако-
ђе су разматрали извјештаје о реализацији препорука 
из Акционог плана за Скупштину Брчко Дистрикта БиХ 
за унапређење њене улоге у контексту европских ин-
теграција са претходне двије сједнице Комисије за 
европске интеграције.
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Најава догађаја у вези са ЕУ у наредном тромјесечју

14. јануар 2020. године,
Парламент Федерације Босне и Херцеговине,
Сарајево

Тематска сједница Представничког дома Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине о теми “Испуњавање обавеза Босне и Херцеговине из Уговора 
о успостављању Енергетске заједнице - статус имплементације у Федерацији 
БиХ”.

28. јануар 2020. године,
Европски парламент,
Брисел

На позив предсједника Европског парламента Давида Марије Сасолија плани-
рано је одржавање “Самита Европског парламента и предсједника парламената 
земаља Западног Балкана”. 
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Број 3Билтен о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини

Лексикон термина ЕУ

Успостављен Главом II Јединственог европског акта 1986. године, Европски савјет је највиши 
политички орган Европске уније. Њега чине шефови држава и влада чланица Европске уније, 
генерални секретар Савјета и високи представник за међународне односе и безбједност, 
министри спољних послова Уније, предсједник Европског парламента, предсједник Европске 
комисије, а по потреби министри економије и финансија и други ресорни министри. Европски 
савјет разматра сва најважнија унутрашња и међународна питања, утврђује генералну 
политику Европске уније, даје смјернице извршним органима Уније и утврђује рокове за 
извршење усаглашених приоритета. Предсједник Европског савјет је шеф државе/владе 
државе предсједавајуће Савјетом Европске уније. Европски савјет састаје се два пута током 
засједања једног предсједништва, односно четири пута годишње. Након сваког састанка на 
врху (формални, неформални, консултативни) објављују се закључци предсједништва као 
заједнички документ, али обавезујући су само закључци, препоруке или неке друге мјере 
донесене на формалним састанцима. Сједиште ове институције је у Бриселу.  Више информација 
на: https://hr.wikipedia.org/wiki/Europsko_vijeće

ЕВРОПСКИ САВЈЕТ 

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ  Као једна од првих заједничких институција, Европски парламент је настао стапањем скупштина 
Европске заједнице за угаљ и челик, Европске економске заједнице и Европске заједнице за 
атомску енергију у јединствену скупштину, а чинили су га представници законодавног органа 
држава чланица. Иако је његово оснивање било потврђено још Римским уговорима 1958. 
године, прво непосредно бирање посланика у Европском парламенту реализовано је у јуну 
1979. године и од тада се избори одржавају сваких пет година. Број посланичких мјеста за 
државе чланице одређен је Оснивачким уговорима и њиховим ревизијама те он одражава број 
становника држава чланица. Избори се организују у свакој држави чланици, а на тим изборима 
право гласа, те право кандидовања имају не само држављани државе која попуњава своју квоту 
него и држављани друге државе чланице који имају пребивалиште у тој држави. То је једно од 
нових политичких права које уживају грађани Европске уније настало увођењем института 
европског грађанства. У Европском парламенту, чије је сједиште у Стразбуру, изабрани 
посланици распоређени су према политичким групама зависно од опредјељења која заступају. 
Рад Парламента организован је путем одбора чији број и области које покривају прате области 
надлежности Европске уније. Европски парламент има свог предсједника и 14 потпредсједника 
те шест повјереника. Осим тога, Парламент има своја политичка тијела, а то су: Конференција 
предсједника коју чине предсједници политичких група и предсједник Европског парламента и 
задужена је за организацију рада Парламента, Канцеларију Европског парламента коју чини 14 
потпредсједника и шест комесара који су задужени за унутрашње функционисање Парламента и 
комесари који су задужени за администрацију и финансије. Сједиште Секретаријата Парламента 
је у Бриселу и Луксембургу. Три главне улоге Европског парламента су: законодавна, коју 
дијели са Савјетом Европске уније и Европском комисијом а односи се на поступке сарадње, 
одобравања, заједничког одлучивања и консултација; демократски надзор који спроводи над 
другим институцијама Европске уније, првенствено над Европском комисијом, и одлучивање 
о буџету, заједно са Савјетом Европске уније и Европском комисијом. Више информација на: 
https://www.europarl.europa.eu/portal/en

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА  Као заједничка институција Европске уније, Европска комисија је основана  Уговором о 
спајању 1965. године. Од тада Комисија дјелује као политичко и извршно тијело Европске 
уније са три основна задатка: припремање и предлагање прописа које шаље другим 
надлежним тијелима (Савјету Европске уније и Европском парламенту) на одлучивање (право 
законодавне иницијативе); извршна и надзорна овлашћења на основу којих доноси бројне 
прописе о спровођењу (смјернице, уредбе, одлуке) којима се омогућава примјена прописа 
Савјета Европске уније. Комисија има овлашћење надзора у односу на друге државе чланице 
тиме што их може тужити Европском суду правде за повреду оснивачких уговора. Осим тога, 
Комисија има и важну улогу у спољној политици Европске уније која се огледа у координацији 
финансијске и техничке помоћи државама Средње и Источне Европе, вођењу преговора 
за пријем у чланство нових држава, те као трговински преговарач Европске уније. Чланови 
Европске комисије називају се комесари и именују се на петогодишњи мандат, а предсједника 
Европске комисије именује Европски савјет квалификованом већином, док његово именовање 
потврђује Европски парламент. Предсједник Европске комисије у сарадњи са Европским 
савјетом предлаже остале чланове Комисије, а цијелу Комисију именује Европски савјет након 
одобрења Европског парламента. Европска комисија је одговорна Европском парламенту и, у 
случају изгласавања неповјерења, њени чланови морају поднијети оставку. Сједиште Европске 
комисије је у Бриселу, а она има канцеларије и у Луксембургу, представништва у свим земљама 
чланицама ЕУ и делегације у трећим земљама. Више информација на:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en

https://hr.wikipedia.org/wiki/Europsko_vije%C4%87e
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
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САВЈЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  Овај орган представља глас држава чланица јер заступа интересе влада чланица, успостављајући 
тако директну везу између заједничких и националних интереса. Савјет Европске уније, Савјет 
министара или Министарски савјет ЕУ успостављен је актом из Рима 1957. године. Састављен је 
од по једног представника из сваке државе чланице на министарском нивоу и увијек се састаје 
у истом броју. Међутим, састав Савјета мијења се у зависности од теме о којој се на састанку 
расправља те су у вези с тим главне, тематски различите, конфигурације Савјета: општи и спољни 
послови; економско-финансијски послови; запошљавање, социјална политика, здравство и 
питања потрошача; конкурентност (унутрашње тржиште, индустрија и научно-истраживачки 
рад); транспорт, телекомуникације и енергетика; пољопривреда и рибарство; заштита животне 
средине и образовање, млади и култура. На основу стратешких смјерница Европског савјета и 
владиних иницијатива земаља чланица, Савјет Европске уније брине о спровођењу приоритета 
ЕУ, самостално или заједно са Европским парламентом утврђује прописе и преноси овлашћења 
на Европску комисију, те усаглашава економске политике држава чланица, а на приједлог 
Европске комисије доноси уредбе, директиве, одлуке, препоруке, декларације или обавезујуће 
закључке и брине о њиховом извршењу. Европски савјет такође закључује међународне 
споразуме између Европске уније са једном или више држава или са међународним 
организацијама; заједно са Европским парламентом одобрава буџет ЕУ те на основу смјерница 
Европског савјета дефинише заједничку спољну и безбједносну политику Европске уније. 
Предсједавање Савјетом Европске уније преноси се сваких шест мјесеци на оног министра 
чија је земља полугодишњи предсједавајући Унијом. У раду овог савјета помаже Одбор сталних 
представника COREPER, који имају функцију амбасадора држава чланица при ЕУ и Генерални 
секретаријат на чијем је челу генерални секретар који је истовремено и високи представник ЕУ 
за спољну и безбједносну политику. Засједања се одржавају у Бриселу и у Луксембургу.
Више информација на:
http://dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=4909&langTag=bs-BA

РАДНА ГРУПА ЗА 
ЗАПАДНИ БАЛКАН (COWEB)  

Радна група за Западни Балкан је радно тијело Европске уније, тачније Савјета ЕУ, које дјелује 
на нивоу експерата држава чланица, али се састаје и на политичком нивоу, нпр. на нивоу 
политичких директора министарстава спољних послова држава чланица. Задатак му је да прати 
актуелно стање у региону и да припрема приједлоге одлука, закључака, мјера и уговора у вези 
са Западним Балканом.

http://dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx%3Fid%3D4909%26langTag%3Dbs-BA





