БАНАТСКА ПЛАТФОРМА
за учешће локалних заједница у преговорима Србије и Европске уније
Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и Еколошки покрет „Зелено острво“ из Аде организују
радионицу на тему „Учешће локалних заједница у преговорима Србије и ЕУ“, која ће се одржати у
Свечаној сали Скупштине општине Ада, Трг oслобођења 1, у среду 18. априла 2018. године.
У приступним преговорима Србије са ЕУ, до сада је отворено 12 поглавља. Током овог
процеса, ЕУ и државе чланице преговарају искључиво са представницима власти и државне управе
државе кандидата, док учешће других актера, па и локалних заједница и цивилног друштва, није
услов за спровођење. Али, како је прихватање ЕУ регулативе и праксе суштинска реформа целог
друштва, неопходно је да се у процес, на различите начине, укључи што више заинтересоване
јавности, нарочито на локалном нивоу. Један од тих начина је Банатска платформа, која је основана
средином 2015. године и тренутно окупља 27 невладиних организација из 16 општина регије Баната.
Локалне заједнице имају своје место у преговарачком процесу. Велики део прописа спроводе
локалне самоуправе, које ће поднети и значајан финансијски терет интеграција, а цивилно друштво
допринеће повећању јавне подршке процесу и његовој транспарентности. Међутим, ниво учешћа
локалних заједница у преговарачком процесу није задовољавајући. Банатска платформа омогућава
посредно учешће кроз радионице, на којима се представници локалних заједница информишу о
процесу преговора, исказују интересе и ставове на одређене теме. Закључци са ових скупова
преносе се органима и телима који непосредно учествују у преговорима.
Уводна тема на радионици је основно информисање 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, теме су структура, садржај и резултати преговора кроз упознавање
са документима који могу бити резултат одређених фаза преговора – Извештај о скринингу, Постскрининг документ, Извештај о напретку, Акциони планови за поглавља, Извештај о реализацији
акционог плана, Преговарачка позиција, Уговор о приступању.
Потврду учешћа вашег представника (име и презиме, телефон, и-мејл адреса) пошаљите на
064 3062696 (Роберт Божоки), или на адресу robi.bozoki@gmail.com до 17. априла 2018. године.
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РАДИОНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
Свечана сала Скупштине општине Ада, Трг oслобођења 1
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Агенда:
Сатница

Тема

Презентери и модератори

11:00 – 11:15

Увод – шта је Банатска платформа, који су
циљеви радионице

Дејан Максимовић
Еколошки центар „Станиште“, Вршац

11:15 – 12:30

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

Небојша Лазаревић
Центар за европске политике, Београд

12:30 – 12:50

Кафе пауза

12:50 – 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

14:00 – 14:30

Ручак и разговор са учесницима

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

