БАНАТСКА ПЛАТФОРМА
за учешће локалних заједница у преговорима Србије са ЕУ
Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и Удружење грађана „Зелени свет“ из Кањиже
организују радионицу на тему „Структура и садржај докумената који настају током приступних
преговора“, која ће се одржати у Кањижи, у великој сали Дома омладине, у четвртак, 24.
новембра 2016. године, са почетком у 11:00 часова.
Европска унија и државе чланице преговарају искључиво са представницима централне
извршне власти и државне управе државе кандидата. Учешће других актера, на пример локалне
или регионалне власти, пословног сектора или удружења грађана, није неопходан услов за
вођење преговора. Међутим, како је прихватање ЕУ регулативе и праксе суштинска реформа
целог друштва, а надлежност за њену примену и финансирање трошкова у великој мери имаће
локалне самоуправе, неопходно је да се у процес, на различите начине, укључи што више
заинтересованих страна и представника јавности, нарочито на локалном нивоу. Један од тих
начина је Банатска платформа, која је започела са активностима средином 2015. године и
тренутно окупља 20 невладиних организација из 11 општина регије Баната.
У првој години постојања Банатске платформе, одржано је 12 радионица на тему основног
информисања локалних актера о томе шта су преговори, ко са ким преговара и око чега, које су
активности у том процесу, са фокусом на преговарачка поглавља 11 (пољопривреда и рурални
развој), 12 (ветерина и безбедност хране) и 27 (заштита животне средине и климатске промене).
У наставку је потребно исте актере детаљно упознати са структуром и резултатима преговора.
Најбољи начин за то јесте упознавање са структуром, садржајем и значајем докумената који могу
бити резултат одређених фаза преговора у наредних годину дана – Извештај о скринингу, Постскрининг документ, ОБАР извештај, Акциони планови за поглавља, Извештај о реализацији
акционог плана, Преговарачка позиција. На тај начин ће се ојачати капацитети локалних актера за
њихово квалитетно учешће, праћење процеса и давања препорука органима који непосредно
учествују у преговорима нарочито у фази израде преговарачке позиције.
Потврду учешћа вашег представника (име и презиме, телефон, и-мејл адреса) пошаљите
до среде 23. новембра 2016. године на 064 2498118, или salakahinom@gmail.com (Моника Халас).

БАНАТСКА ПЛАТФОРМА
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РАДИОНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
Кањижа, Велика сала Дома омладине
четвртак, 24. новембар 2016. године
Агенда:
Сатница

Тема

Презентери и модератори

11:00 – 11:10

Увод – циљеви радионице, начин рада и
деловања

Дејан Максимовић
Еколошки центар „Станиште“, Вршац

11:10 – 12:10

Историја ЕУ, политика проширења, услови
за чланство и преговарачки процес

Небојша Лазаревић
Центар за европске политике, Београд

12:10 – 12:30

Кафе пауза

12:30 – 13:30

Преглед кључних докумената Србије и ЕУ
у процесу приступања и преговора

Дејан Максимовић, ЕЦ „Станиште“ Вршац
Стефан Шипка, ЦЕП Београд

13:30 – 14:00

Дискусија и закључци – мишљења и
препоруке локалних актера

Небојша Лазаревић, Стефан Шипка,
Дејан Максимовић

Пројекат финансијски подржала
Фондација за отворено друштво
у Србији
Пројекат суфинансира
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине

