Радни састанак поводом израде трећег нацрта Акционог плана за
поглавље 24
Време: 3. април, са почетком у 10ч
Место: Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Источно крило, сала 129, први спрат
Београд

09.45 - 10:00 – Регистрација учесника и учесница
10:00 – 11:10 Прва седница: Шта је другачије у трећем нацрту АП?
Отварање радног састанка
• Соња Стојановић Гајић, директорка Београдског центра за
безбедносну политику и координаторка Радне групе НКЕУ за
поглавње 24 -10 минута
• Александар Николић, државни секретар МУП, председник
преговарачке Радне групе за правду, слободу и безбедност-10 минута
o Какав је план Радне групе Владе око завршетка АП и почетка
његовог спровођења?
o На који начин је планирано укључивање организација
грађанског друштва у процес израде АП?
Представљање трећег преднацрта Акционог плана за поглавље 24
• Представник Радне групе: Дражен Маравић, координатор израде АП
– 20 минута
o Које су кључне измене у преднацрту треће верзије АП у
поређењу са претходном?
o Да ли је методолошки оквир за израду и праћење АП
унапређен и како (нпр. буджетирање активности, формулација
индикатора учинка и сл.)?
o Које су најважније измене у сваком од потпоглавља у односу
на други нацрт АП?
o Како ће тећи процес извештавања о испуњености АП ка широј
јавности?
o Какав је план
Питања и дискусија -30 минута
11:10 -11:20 Пауза за кафу
11:20 – 12:00 Дискусија по тематским подгрупама
Области правосудне, царинске и сарадње у области дрога,
фалсификовање евра
• Никола Наумовски, координатор за област правосудне сарадње у
грађанским и кривичним стварима, Министарство правде
• Огњен Пантелић, координатор за област царинске сарадње,
Министарство финансија

•
•

•
•

Иван Брандић, координатор за област дроге, Министарство
унутрашњих послова
Радивоје Поповић, координатор за област фалсификовања евра,
Министарство унутрашњих послова
o Које су активности из АП већ остварене? Које активности су
започеле?
o Које су најважније измене у сваком од потпоглавља у односу
на други нацрт АП?
o Које су од поднетих коментара и препорука НКЕУ РГ 24
усвојене, и који су разлози за њихово (не)усвајање?
Представници ОЦД
o Које нове препоруке или питања имају чланице НКЕУ за
Поглавље 24?
Дискусија

Области полицијске сарадње и борбе против организованог криминала
и тероризма
12:00 – 12:40 Представници преговарачких подтимова за наведене политике
• Зорана Гајић, координаторка за област полицијске сарадње, МУП
• Гордана Јанићијевић, координаторка за област борбе против
организованог криминала, Републичко јавно тужилаштво
• Јован Стојић, координатор за област борбе против тероризма,
Безбедносно-информативна агенција
12:40 – 12:50 Пауза
12:50 – 14:00 Наставак Области миграција, азила, визне политике, контроле граница и
Шенген
• Представници преговарачких подтимова за наведене политике
• Ненад Маричић, заменик координатора за област визне политике,
Министарство спољних послова
• Јелена Васиљевић, координаторка за области азила, миграција,
спољних граница и Шенгена, МУП
• 14:30 – 15:00
Дискусија
14:00 – 14:30 Закључци и договор о следећим корацима

