ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА
Мрежа на парламентарни комисии за економија, финансии и европска интеграција на
Западен Балкан
I

МИСИЈА
1.1
Мрежата на парламентарни комисии за економија, финансии и европска
интеграција на Западен Балкан обезбедува платформа за ефективен, инклузивен дијалог
меѓу парламентите учесници за унапредување на соработката помеѓу парламентарните
комисии и парламентите од Западен Балкан и зацврстување на нивната улога во
промовирањето на конкурентноста,економскиот раст и европската интеграција.

II.

ФУНКЦИИ НА БОРДОТ
2.1
Главната дејност на бордот е да обезбеди оперативни насоки и надгледување
на организацијата помеѓу годишните состаноци на Мрежата.
2.2
Бордот ја усвојува Стратегијата и работната програма на Мрежата, го следи
напредокот во текот на годината и нуди предлози и инцијативи за понатамошен развој
на регионални соработки.

III.

ЗАСТАПУВАЊЕ
3.1
Секој парламент учесник назначува по еден (1) претставник - член на бордот и
еден (1) заменик-претставник. Во случај на отсуство, претставникот може да биде
заменет со заменик-претставник.
3.2
Имињата на претставниците, замениците на претставниците се доставуваат до
привремениот секретаријат на Мрежата со мандат од 2 години. Тековниот мандат на
бордот е со времетраење од 19 јули 2017г. до 18 јули 2019 г.
3.3
Претседaвањето со бордот ротира на секои шест (6) месеци во согласност со
Актот за организација на Мрежата .
3.4
Во случај на отсуство на претседавачот на некој состанок или на барање на
самиот претседавач, на состанокот заседава заменик-претседавачот.
3.5. Во случај на прекин на учеството на членовите на бордот на Мрежата во
матичната парламентарна комисија поради било која причина, овластената комисија
ќе назначи нов член на бордот во рок од 30 дена и ќе го достави нејзиното/неговото
име до секретаријатот.

IV

СОСТАНОЦИ НА БОРДОТ

4.1
4.2
4.3
4.4

V

Датумот на состанокот на бордотпо правило, се утврдува на претходниот
состанок на бордот.
Бордот ќе цели да се состанува најмалку еднаш на секои три месеци.
Може да се свикаат дополнителни состаноци на предлог на претседавачот на
бордот.
Вообичаено, состаноците се одржуваат во матичниот парламент на
претседавачот или во канцеларијата на Вестминстер фондацијата за демократијаЗападен Балкан, сè додека не биде формално основан секретаријат на Мрежата.

ДНЕВЕН РЕД НА СОСТАНОКОТ НА БОРДОТ
5.1

5.2

Врз основа на упатствата на претседавачот, Вестминстер фондацијата за
демократија ги известува членовите на бордот за нацрт верзијата на дневниот
ред и за сите потребни документи, доколку е возможно, најмалку 2 недели
пред датумот на состанокот.
Нацрт-верзијата на дневниот ред на еден состанок може да опфати:
a) Ставки кои се наведени во работната програма усвоена од страна на
бордот;
б) Ставки предложени од страна на парламентарните работни групи;
в) Секоја друга ставка предложена од страна на некој учесник доколку
истата е во согласност со Деловникот за работа на бордот.

5.3
Документите во врска со ставките од дневниот ред треба да бидат достапни на
англиски јазик, како правило, најмалку две (2) недели пред состанокот и/или, доколку
дозволуваат ресурсите,во преведени верзии на јазиците на парламентите-учесници
најмалку една (1) недела пред состанокот.
5.4
Во исклучителни случаи, документите може да бидат предадени на состанокот,
но во овој случај истите може да се користат само за прелиминарно разгледување,
освен ако бордот не одлучи поинаку.
VI

ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
6.1
Состаноците на бордот ќе се одржуваат доколку постои кворум. Под кворум се
подразбира учество на 5 од 8 парламенти учесници.
6.2
Бордот усвојува извештај на состанокот врз основа на нацрт-верзија подготвена
од страна на сектретаријатот на Мрежата.
6.3
Секој претставник има право да го искаже својот став во извештајот за
состанокот.

VII

ГЛАСАЊЕ
7.1 Секој парламент учесник има право на еден глас во бордот.

7.2 Одлуките на бордот се донесуваат по пат на консензус. Доколку некој проблем се
однесува само на одредени страни, одлуките се донесуваат со консензус на тие
страни.
7.3 Во случај на организациски проблеми во врска со состаноците на бордот, бордот
донесува одлуки со двотретинско (2/3) мнозинство од присутните учесници кои
гласаат.
7.4 Бордот најчесто гласа со дигање рака. Доколку некој од учесниците побара, може
да се изврши гласно читање по азбучен редослед на имињата на парламентите
учесници.
VIII

РАБОТНИ ГРУПИ
8.1
8.2
8.3

IX

X

Бордот има надлежност за формирање работни групи.
Со секоја работна група претседава член од бордот.
Претседавачот на работната група е одговорен за доставување повратни
информации до бордот.

УЛОГА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
9.1

Секретаријатот е задолжен за административните функции на организацијата.

9.2

Вестминстер фондацијата за демократија ја превзема улогата на привремен
секретаријат, освен доколку Мрежата донесе поинаква одлука.

РАБОТЕН ЈАЗИК

10.1 Aнглискиот и останатите јазици кои се користат од страна на парламентите
учесници се работни јазици на бордот.
10.2 За време на состаноците на бордот, доколку е побарано ќе бидат обезбедени
толкувачки услуги се додека ресурсите и можностите го овозможуваат тоа.

