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Bośnia i Hercegowina: sprawozdanie krajowe za 
2018 r. 

W 2018 r. Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE. Należy jeszcze 
wdrożyć reformy w zakresie praworządności, praw podstawowych, administracji publicznej i rozwoju 
gospodarczego. Podczas lutowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić debatę na temat 
rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej na temat Bośni i Hercegowiny za 2018 r. 

Kontekst 
Niestabilne stosunki między trzema głównymi grupami etnicznymi (Bośniacy, Serbowie i Chorwaci) są 
stałym źródłem napięcia w Bośni i Hercegowinie (BiH). W styczniu 2019 r. zorganizowany przez Serbów 
bośniackich kontrowersyjny pochód z okazji święta narodowego ponownie ożywił debatę na temat 
podzielenia BiH według linii etnicznych. Wybory powszechne, które odbyły się w październiku 2018 r., 
charakteryzowały się niską, bo wynoszącą 50 %, frekwencją. Podobnie jak w poprzednich wyborach 
głosowano zgodnie z podziałami etnicznymi, a równowaga między partiami zmieniła się tylko w niewielkim 
stopniu. Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. w sprawie ochrony podstawowych praw 
demokratycznych mieszkańców Mostaru od 2008 r. nie organizuje się wyborów w tym mieście z powodu 
sporów dotyczących reprezentacji poszczególnych grup etnicznych. NATO zwróciło się do BiH o wdrożenie 
jej pierwszego rocznego programu reform zgodnie z Planem Działań na rzecz Członkostwa w NATO, co 
stanowiłoby krok w kierunku przystąpienia do sojuszu. W 2018 r. prokuratorzy BiH wnieśli rekordową liczbę 
oskarżeń dotyczących zbrodni wojennych, jednak wiele z tych spraw zostało zakwestionowanych, 
ponieważ pozwani mieszkający za granicą odmówili uczestnictwa w procesach.  

Sprawozdanie Komisji Europejskiej 
W sprawozdaniu za 2018 r. uznano, że w omawianym roku BiH 
poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE, i 
wezwano do pilnego podjęcia działań w najważniejszych 
obszarach: praworządności, praw podstawowych, 
administracji publicznej i rozwoju gospodarczego. Reformy 
polityczne (na przykład w systemie wyborczym) zostały 
opóźnione z powodu utrudnień i braku koordynacji w ramach 
rządu. Reforma sądownictwa była powolna, choć poczyniono 
postępy we wdrażaniu zaleceń z 2016 r. dotyczących reformy 
wymiaru sprawiedliwości. Korupcja jest zjawiskiem 
powszechnym i pozostaje głównym problemem. Należy zwiększyć niezależność sądów od wpływów 
politycznych, a także poprawić ogólne przestrzeganie praw człowieka. W sprawozdaniu nie odnotowano 
postępów w zakresie reformy administracji publicznej ani wolności wypowiedzi, jako że nie 
zastosowano się do zaleceń z 2016 r. BiH poczyniła postępy w zakresie ograniczania przestępczości 
zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, czego wyrazem jest 
przyjęcie nowej strategii zwalczania przestępczości oraz wdrożenie planu działań na rzecz przeciwdziałania 
praniu pieniędzy. Mimo że wzrost gospodarczy pozostał stabilny (średnio 2,5 % w ciągu 5 lat), słabe rządy 
prawa, trudne otoczenie biznesowe oraz skala gospodarki nieformalnej hamują rozwój funkcjonującej 
gospodarki rynkowej. Od czasu opublikowania sprawozdania Komisji BiH nie dotrzymała wyznaczonego 
na grudzień 2018 r. terminu, w którym miała odpowiedzieć na dodatkowe pytania Komisji ujęte w jej 
„kwestionariuszu” z 2016 r. (dokumencie wykorzystywanym przy ocenie gotowości danego kraju do 
rozpoczęcia procesu akcesyjnego). 

Sprawozdanie za 2018 r. na temat Bośni i 
Hercegowiny — streszczenie 
 Postępy  Poziom 

przygotowania  

Reforma administracji 
publicznej 

Żadne   Żaden 

Wolność wypowiedzi  Częściowe   Żaden  

Przestępczość 
zorganizowana  

Częściowe  Częściowy 

Walka z korupcją Częściowe  Częściowy 

Sądownictwo Częściowe Częściowy   

Kryteria ekonomiczne  Częściowe   Częściowy    
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego  
Dnia 6 grudnia 2018 r. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) przyjęła projekt 
rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji. Komisja AFET wyraziła zaniepokojenie powolnym tempem 
reform związanych z UE i wezwała Bośnię i Hercegowinę do odnowienia jej zobowiązania i wdrożenia 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Komisja AFET skrytykowała również przedstawicieli BiH 
w Parlamentarnym Komitecie Stabilizacji i Stowarzyszenia za to, że nie byli w stanie dojść do porozumienia 
w sprawie regulaminu tego komitetu. 
 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2018/2148(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; 
Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (PPE, Rumunia) 
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