АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕГОВАРАЧКО ПОГЛАВЉЕ 24 Правда, слобода и безбедност
Акциони план за преговарачко поглавље 24 Влада је усвојила је у октобру 2015. године. Овај
документ био је предуслов за отварање преговора у поглављу 24, што се десило у јулу 2016. године.
Координатор израде документа било је Министарство унутрашњих послова, а поред њега, значајни
носиоци активности су и Министарство правде, Министарство спољних послова, Министарство
здравља и Министарство финансија, са органима у саставу, Народна Банка и Комесаријат за
избеглице. Овим документом, поред активности на усклађивању са европским правним тековинама,
предвиђена је и свеопшта реформа Министарства унутрашњих послова.
Акциони план за поглавље 24 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. Састоји се од уводног дела и десет потпоглавља. У уводном делу
описује се методологија израде, механизам за праћење спровођења и начин финансирања
активности. Потпоглавља, односно тематске области су следеће:
1. Миграције, које се бави капацитетима Србије да одговори на изазове попјачаног прилива
миграната као и реадмисијом држављана Србије из земаља европске уније.
2. Азил, које се односи на усклађивање са прописима Европске уније о азилу и њиховој
доследној примени, уз поштовање права азиланата.
3. Визна политика, које се односи на усклађивање са визним режимом ЕУ и стварање услова
за укључивање у Визни информациони систем ЕУ(ВИС).
4. Спољне границе и Шенген, који се односи првенствено на ојачање капацитета граничне
полиције за преузимање обавеза у складу са Шенгенским споразумом.
5. Правосудна сарадња у грађанским, привредним и кривичним поступцима, које се односи на
Министарство правде и обухвата израде анализе утицаја преношења европских правних
тековина у српски правни систем, као и укључивање у европске правосудне мреже.
6. Полицијска сарадња и борба против организованог криминала је најзначајније и најобимније
потпоглавље, које се односи на повезивање са европским полицијским структурама и
усвајање нових методологија рада криминалистичке полиције.
7. Борба против тероризма, у коме је најзначајнији циљ усвајање стратегије и акционог плана
за борбу против тероризма.
8. Сарадња у области дрога, у коме значајну улогу има и Министарство здравља и које се бави
репресивном и превентивном компонентом овог проблема.
9. Царинска сарадња, које се односи на Управу царина и јачање њених капацитета за примену
европских правних тековина.
10. Фалсификовање евра, у коме значајну улогу има Народна банка Србије.
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 састоји се од три нивоа. Извештавање о спроведеним
активностима је одговорност институција које их спроводе. Извештава се периодично у прописаном
формату. За праћење су одговорни именовани координатори потпоглавља, под надзором
Преговарачке групе. Евалуацију једном годишње врши Преговарачка група, заједно са
представницима преговарачког тима Републике Србије.
Цео текст Акционог плана можете наћи овде.

