АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕГОВАРАЧКО ПОГЛАВЉЕ 23 Правосуђе и основна права
Акциони план за преговарачко поглавље 23 Влада је усвојила је у априлу 2016. године. Овај
документ био је предуслов за отварање преговора у поглављу 23, што се десило у јулу 2016. године.
Координатор израде документа било је Министарство правде, а поред њега, значајни носиоци
активности су и Народна скупштина, Влада, Министарство унутрашњих послова, Министарство
финансија, са органима у саставу, Министарство просвете, Министарство за рад борачка и социјална
питања, правосудни органи и независна регулаторна тела Поред активности државних органа,
предвиђена је и значајна улога организација цивилног друштва. Овај документ је у тесној вези са
Акционим планом за преговарачко поглавље 24, са којим има више заједничких активности.
Акциони план за поглавље 23 хијерархијски је виши у односу на остале документе јавне
политике из релевантних области, који се, у случају потребе, морају ускладити са њим.
Акциони план израђен је на основу препорука Европске комисије које су изнете у
извештају са билатералног скрининга, као и функционалне анализе правосуђа, коју је спровела
Светска Банка током 2014. године. Састоји се од уводног дела и три потпоглавља. У уводном делу
описује се методологија израде, механизам за праћење спровођења и начин финансирања
активности. Механизам за праћење спровођења је изузетно детаљно разрађен а подразумева и
формирање посебног Савета за спровођење Акционог плана за поглавље 23 који прати спровођење
активности садржаних у Акционом плану на дневном нивоу, покреће механизам раног збуњивања
у случају застоја и других проблема у реализацији Акционог плана и координира процесе
извештавања.
Потпоглавља, односно тематске области су следеће:
1. Правосуђе, које се односи на усклађивање са правним тековинама ЕУ, у циљу да се
правосуђу у Србији обезбеде независност, непристрасност и одговорност, професионалност,
стручност и ефикасност, као и ефикасније гоњење ратних злочина. Овим потпоглављем
предвиђене су и измене Устава Србије.
2. Борба против корупције, у коме значајну улогу играју Савет за борбу против корупције и
Агенција за борбу против корупције. Ово потпоглавље подељено је на две области:
Превенција корупције и репресија корупције. Значајан број предвиђених активности односи
се на подизање капацитета институција надлежних за сузбијање корупције. Активности у
овом потпоглављу тесно су повезане са Националном стратегијом за борбу против
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године
3. Основна права, које се састоји од следећих области: Забрана тортуре или понижавајућег
третмана и кажњавања, положај Заштитника грађана, затворски систем, слобода мисли,
савести и верописповести, слобода изражавања и слобода и плурализам медија, начело
недискриминације и положај осетљивих група, процесне гаранције, положај националних
мањина, положај избеглица и интерно расељених лица, мере против расизма и ксенофобије
и заштита података о личности.
Свако од потпоглавља почиње описом стања (state of play), а затим наводи препоруке
Европске комисије, које су постављене као посебни циљеви. Препоруке су даље детаљно разрађене
кроз активности. Индикатори су утврђени на нивоу препорука и активности. План садржи и
прецизан преглед потребних ресурса за спровођење, подељених на буџетске и европске изворе.
Механизам за праћење спровођења, који предвиђа и механизам раног узбуњивања,
укључује више институција и посебних тела у коме централну улогу игра Савет за спровођење
Акционог плана за преговоре за Поглавље 23.
Цео текст Акционог плана можете наћи овде.

