Радни састанак поводом завршетка припрема за отварање преговора о
Поглављу 24 (Правда, слобода и безбедност)
Време: 16. октобар 2015, са почетком у 10ч
Место: Зграда Народне скупштине, Зелени салон, Краља Милана 14, Београд

09.45 - 10:00 –Регистрација учесника и учесница
10:00 – 11:00 Прва седница: Шта је преостало да се уради у Србији до отварања
Поглавља 24? (отворено за медије)
Отварање радног састанка
 мр Соња Стојановић Гајић, директорка Београдског центра за безбедносну
политику (БЦБП) и координаторка Радне групе НКЕУ за поглавље 24 (10
минута)
 др Тања Мишчевић, шефица Преговарачког тима за вођење преговора о
приступању Републике Србије ЕУ (10 минута)
o Шта су следећи кораци у припремама за отварање преговора о
поглављима 23 и 24?
o Које су главне новине у преговарачкој процедури усвојене
закључцима Владе из августа ове године (о поступку израде
преговарачких позиција, процесу скринига)?
o Која ће бити подела посла између чланова Преговарачког тима и
преговарачке Радне групе за Поглавље 24?
 Александар Николић, државни секретар МУП, председник преговарачке
Радне групе за правду, слободу и безбедност (10 минута)
o По чему се нацрт упућен земљама чланицама ЕУ разликује од нацрта
представљеног ОЦД у априлу ове године?
o Који су следећи кораци Радне групе Владе око завршетка АП и
почетка његовог спровођења?
o Колико ће коштати спровођење АП за Поглавље 24 на основу
финансијске процене коју је израдила Радна група у сарадњи са
Министарством финансија?
o Које су кључне реформе планиране краткорочно у АП, нпр. до
средине 2016. године?
o Како и колико често ће јавност бити информисана о спровођењу АП, а
како ће се унутар државних органа организовати праћење и
извештавање?
o На који начин је планирано укључивање организација грађанског
друштва у процес праћења и оцењивања учинка АП?
 Питања и одговори
11:00 -11:15 Пауза за кафу

11:15 – 12:30 Шта је другачије у финалном нацрту АП? Дискусија по тематским
подгрупама Области правосудне, полицијске и сарадње у области дрога и тероризма
(само за чланове НКЕУ и радне групе)
 Марина Рибар, представник Радне групе задужена за финансијске аспекте
Акционог плана
 Игор Србљановић, представник Радне групе задужен за пројектне
активности
 Миодраг Лазић, МУП, налази за визну политику, царинску сарадњу и
фалсификовање евра
 Никола Наумовски, координатор за област правосудне сарадње у
грађанским и кривичним стварима, Министарство правде
 Зорана Гајић, координаторка за област полицијске сарадње, МУП
 Маријана Сантрач, заменик координаторке за област борбе против
организованог криминала, Републичко јавно тужилаштво
 Иван Брандић, координатор за област дроге, Министарство унутрашњих
послова
 Емина Радосављевић, координаторка за област борбе против тероризма,
Безбедносно-информативна агенција
o Које су најважније измене у сваком од потпоглавља у односу на
априлски нацрт АП?
o Које су од поднетих коментара и препорука НКЕУ РГ 24 усвојене, и
који су разлози за њихово (не)усвајање?
o Који су краткорочни приоритети спровођења АП до половине
2016.године?
o За које од приоритета-активности планираних до јуна 2016.године
постоји потреба за доприносима организација цивилног друштва?
Која врста помоћи је пожељна нпр. у припреми законских или
стратешких решења, спровођењу мера на локалу итд.)Које су
активности из АП већ остварене? Које активности су започеле?
 Дискусија
12:30 – 12:40 Пауза
12:40 – 13:40 Дискусија о плану реаговања у случају повећаног прилива миграната и
реформама у областима азила, миграција, спољних граница и Шенгена
 Јелена Васиљевић, координаторка за области азила, миграција,
спољних граница и Шенгена, МУП
 Јелена Марић, представница Комесаријата за избеглице и миграције
 Представник ОЦД из НКЕУ РГ за Поглавље 24
 13:00 – 13:40 Дискусија о могућим сценаријима
13:40 – 14:00 Закључци и договор о следећим корацима
14:00 Ручак

