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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska 

gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å 

andra sidan, 

– med beaktande av protokollet om anpassning av stabiliserings- och associeringsavtalet 

mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien 

och Hercegovina, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning 

till Europeiska unionen, vilket paraferades den 18 juli 2016 och undertecknades den 15 

december 2016, 

– med beaktande av Bosnien och Hercegovinas ansökan om medlemskap i Europeiska 

unionen den 15 februari 2016, 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 juni 2003 om västra 

Balkan och den tillhörande bilagan Thessaloniki-agendan för västra Balkan: I riktning 

mot europeisk integration, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 20 september 2016 om Bosnien och 

Hercegovinas ansökan om medlemskap i EU, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser av den 13 december 2016, 

– med beaktande av det första mötet i den parlamentariska stabiliserings- och 

associeringskommittén EU–Bosnien och Hercegovina i Sarajevo den 5–

6 november 2015 och de första mötena i stabiliserings- och associeringsrådet och 

stabiliserings- och associeringskommittén mellan Bosnien och Hercegovina och EU 

den 11 respektive 17 december 2015, 

– med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för det toppmöte om västra 

Balkan som hölls i Paris den 4 juli 2016 samt av rekommendationerna från det civila 

samhällets organisationer till toppmötet i Paris 2016, 

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 1 augusti 2016 från vice 



 

 

ordföranden/den höga representanten och kommissionsledamoten med ansvar för den 

europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar om Bosnien och 

Hercegovinas myndigheters överenskommelse om viktiga åtgärder för landet i riktning 

mot EU, 

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 17 september 2016 från vice 

ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska 

grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar efter beslutet från Bosnien och 

Hercegovinas författningsdomstol om Republika Srpska-dagen, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2016 2016 års 

meddelande om EU:s utvidgningspolitik (COM(2016)0715), åtföljt av arbetsdokumentet 

från kommissionens avdelningar Bosnia and Herzegovina 2016 Report 

(SWD(2016)0365), 

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport EU:s 

föranslutningsstöd för att stärka den administrativa kapaciteten i västra Balkan: en 

metarevision1, 

– med beaktande av den femtionde rapporten till FN:s säkerhetsråd från den höga 

representanten för genomförandet av fredsavtalet om Bosnien och Hercegovina2, 

– med beaktande av uttalandet från november 2016 å Europeiska unionens och dess 

medlemsstaters vägnar av João Vale de Almeida, chef för Europeiska unionens 

delegation till Förenta nationerna, vid säkerhetsrådets debatt om ”situationen i Bosnien 

och Hercegovina”, 

– med beaktande av Bosnien och Hercegovinas reformagenda 2015–2018 som antogs i 

juli 2015 och den samordningsmekanism som antogs av Bosnien och Hercegovinas 

ministerråd och regeringarna i Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika 

Srpska den 23 augusti 2016, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om landet, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0026/2017), och av 

följande skäl: 

A. EU stöder fortsatt Bosnien och Hercegovinas utsikter till EU-medlemskap och landets 

territoriella integritet, suveränitet och enhet. Framsteg på vägen mot EU-integration har 

gjorts. Rådet har bett kommissionen att utarbeta sitt yttrande över Bosnien och 

Hercegovinas ansökan om medlemskap. 

B. Den 9 december 2016, i Sarajevo, överlämnades frågeformuläret till myndigheterna i 

Bosnien och Hercegovina av kommissionsledamoten med ansvar för europeiska 

grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar. 

                                                 
1  Europeiska revisionsrätten 2016 nr 21. 
2  S/2016/911. 



 

 

C. Det tillfälliga upphävandet av de autonoma handelsåtgärderna kommer att hävas så 

snart protokollet om anpassning av stabiliserings- och associeringsavtalet har 

undertecknats och tillämpas tillfälligt. 

D. I och med reformagendan för Bosnien och Hercegovina 2013–2018 erkände 

myndigheterna på alla nivåer det akuta behovet av att inleda ett förfarande för 

rehabilitering och modernisering av ekonomin i syfte att skapa nya arbetstillfällen och 

främja hållbar, effektiv, socialt rättvis och stadig ekonomisk tillväxt. Bosnien och 

Hercegovina har visat att landet åtar sig och står berett att inleda ytterligare sociala och 

ekonomiska reformer som är nödvändiga för att minska ungdomsarbetslösheten, som 

fortfarande är alldeles för hög. 

E. Ett oberoende, fungerande och stabilt rättsväsende är av vikt för att garantera rättsstaten 

och för att landet ska kunna fortsätta att närma sig EU. 

F. Vissa utmaningar kvarstår i fråga om försoningsprocessens hållbarhet. Framstegen i 

EU-anslutningsprocessen kommer att underlätta vidare försoning. 

G. Bosnien och Hercegovina har fortfarande inte genomfört Europadomstolens domar i 

målen Sejdić-Finci, Zornić och Pilav. 

H. Korruptionen är fortfarande utbredd, även på högsta nivå. 

I. Det finns fortfarande 74 000 internflyktingar och ett betydande antal flyktingar från 

Bosnien och Hercegovina i grannländerna, i hela Europa och världen över, samt 6 808 

saknade personer. 

J. Utbildning är avgörande för att skapa och främja ett tolerant samhälle för alla samt för 

att främja kulturell, religiös och etnisk förståelse i landet. 

K. Bosnien och Hercegovina har undertecknat konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbo, 1991). 

L. Varje (potentiellt) kandidatland bedöms efter sina egna meriter, och tidsplanen för 

anslutningen avgörs av hur snabbt och väl de nödvändiga reformerna genomförs. 

1. Europaparlamentet gläder sig åt att rådet överväger Bosnien och Hercegovinas ansökan 

om EU-medlemskap och att frågeformuläret lämnats in, och ser fram emot 

kommissionens yttrande över huruvida ansökan om medlemskap är välgrundad. 

Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter på alla nivåer i Bosnien och Hercegovina 

att engagera sig aktivt i denna process och att samarbeta och samordna med varandra i 

kommissionens yttrandeförfarande genom att tillhandahålla gemensamma och 

sammanhängande svar på kommissionens frågor. Parlamentet påpekar att detta arbete 

även kommer att tjäna som bevis på statens funktionalitet. Parlamentet upprepar att EU-

anslutningsprocessen är en inkluderande process som involverar alla intressenter. 

2. Europaparlamentet uppskattar och välkomnar den viktiga roll som 

trepartsordförandeskapet spelar för att skapa incitament för alla övriga institutionella 

aktörer på alla nivåer att anstränga sig för att fullgöra sina respektive uppgifter i den 

övergripande processen för landets tillnärmning till EU. 

3. Europaparlamentet välkomnar både de framsteg som gjorts i samband med 



 

 

genomförandet av reformagendan 2015–2018 och landets avsikt att gå vidare med 

ytterligare institutionella samt sociala och ekonomiska reformer. Parlamentet erinrar om 

att EU:s nya strategi för Bosnien och Hercegovina har utlösts av den svåra 

socioekonomiska situationen och det ökade missnöjet bland invånarna. Parlamentet 

noterar att situationen har förbättrats något, men betonar att ett harmoniserat och 

effektivt genomförande av reformagendan i linje med handlingsplanen behövs för att 

åstadkomma verkliga förändringar över hela landet och på ett påtagligt sätt förbättra 

livet för Bosnien och Hercegovinas samtliga invånare.  

4. Europaparlamentet begär att takten i reformerna upprätthålls så att Bosnien och 

Hercegovina kan förvandlas till en verkligt effektiv, inkluderande och fungerande stat 

som grundar sig på rättsstatsprincipen och som säkerställer jämlikhet och demokratisk 

representation för landets alla konstituerande folkgrupper och invånare. Parlamentet 

beklagar att gemensamma reformåtgärder ofta fortsätter att hindras av etniska och 

politiska motsättningar, som orsakas av djupt rotade splittrande tendenser som hindrar 

en normal demokratisk utveckling, och genom ytterligare politisering av offentliga 

förvaltningar. Parlamentet betonar också att Bosnien och Hercegovina inte kommer att 

kunna bli en framgångsrik kandidat för EU-medlemskap förrän det införts lämpliga 

institutionella förutsättningar. Parlamentet uppmanar med kraft alla politiska ledare att 

arbeta för att införa de nödvändiga förändringarna, inbegripet reformen av 

vallagstiftningen, som även beaktar de principer om federalism, decentralisering och 

legitim representation som det uttryckt i sina tidigare resolutioner, för att garantera att 

alla medborgare kan kandidera, vara valbara och kunna utföra uppdrag på alla politiska 

nivåer på lika villkor. Parlamentet anser att det är avgörande att upprätthålla ett 

samförstånd om EU-integration och att på ett samordnat sätt göra framsteg i fråga om 

rättsstatsprincipen, inbegripet kampen mot korruption och organiserad brottslighet, samt 

reformerna av rättsväsendet och den offentliga förvaltningen. Parlamentet betonar även 

behovet av ett fortsatt och effektivt fokus på sociala och ekonomiska reformer, vilket 

bör förbli en prioritering. 

5. Europaparlamentet välkomnar avtalet om att inrätta en samordningsmekanism för EU-

frågor i syfte att öka funktionaliteten och effektiviteten i anslutningsprocessen, inklusive 

vad gäller ekonomiskt stöd från EU, och göra det möjligt att interagera bättre med EU. 

Parlamentet efterlyser ett snabbt genomförande. Dessutom efterlyser parlamentet 

effektivt samarbete och effektiv kommunikation mellan alla förvaltningsnivåer och med 

EU i syfte att underlätta anpassningen till och genomförandet av regelverket och att 

tillhandahålla tillfredsställande svar på kommissionens frågor under hela 

yttrandeförfarandet. Parlamentet betraktar det som oacceptabelt att regeringen i 

Republika Srpska försöker upprätta parallella kommunikationskanaler genom att anta 

bestämmelser om direktrapportering till kommissionen. Den roll och de kapaciteter som 

direktoratet för europeisk integration har bör stärkas ytterligare så att det fullt ut kan 

utöva sin samordnande funktion i genomförandet av stabiliserings- och 

associeringsavtalet och generellt i anslutningsprocessen. 

6. Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över undertecknandet av protokollet om 

anpassning av stabiliserings- och associeringsavtalet som har tillämpats tillfälligt sedan 

den 1 februari 2017 och som automatiskt återinför de autonoma handelsåtgärder som 

varit tillfälligt upphävda sedan den 1 januari 2016. Parlamentet ser fram emot en snabb 

och smidig ratificering av protokollet. 

7. Europaparlamentet beklagar att arbetsordningen för den parlamentariska stabiliserings- 



 

 

och associeringskommittén fortfarande inte har antagits, på grund av försök att införa 

etnisk blockering i arbetsordningen för den parlamentariska stabiliserings- och 

associeringskommittén, och att Bosnien och Hercegovina till följd av detta alltjämt är 

det enda utvidgningsland där ett sådant organ inte har kunnat inrättas på vederbörligt 

sätt. Parlamentet uppmanar med kraft ledningsorganen inom Bosnien och Hercegovinas 

parlament att utan dröjsmål hitta en lösning för att uppfylla kraven i EU:s institutionella 

och rättsliga ram samt skapa en meningsfull parlamentarisk översyn av 

anslutningsprocessen. Parlamentet påminner om att det enligt stabiliserings- och 

associeringsavtalet krävs att arbetsordningen antas. Underlåtenhet att göra detta innebär 

ett direkt brott mot stabiliserings- och associeringsavtalets genomförande. 

8. Europaparlamentet välkomnar vissa förbättringar av vallagstiftningen i enlighet med 

rekommendationerna från OSSE/ODIHR. Parlamentet konstaterar att lokalvalen 

den 2 oktober 2016 i stor utsträckning hölls under ordnade former. Parlamentet beklagar 

att invånarna i Mostar efter sex år fortfarande inte kan utöva sina demokratiska 

rättigheter att välja sina lokala företrädare på grund av fortsatta meningsskiljaktigheter 

mellan politiska ledare. Parlamentet efterlyser eftertryckligen ett snabbt genomförande 

av författningsdomstolens dom om Mostar genom en ändring av vallagstiftningen och 

stadens statuter. Parlamentet fördömer å det skarpaste det oacceptabla våldet mot 

valförrättare i Stolac och uppmanar de behöriga myndigheterna att lösa situationen 

genom att respektera rättsstatsprincipen, inbegripet genom att utreda alla 

våldshandlingar och oegentligheter i samband med valet och genom att lagföra 

förövarna. Parlamentet noterar Bosnien och Hercegovinas centrala valkommissions 

ogiltigförklaring av valet i Stolac och efterlyser vidare att omval genomförs enligt 

demokratiska standarder, på ett fredligt sätt och i en anda av tolerans. 

9. Europaparlamentet beklagar att de uttalade politiska åtagandena om att bekämpa 

korruption inte har omsatts i några konkreta resultat. Parlamentet understryker att 

resultat uteblivit i uppmärksammade mål och att den rättsliga och institutionella ramen 

för bekämpning av strukturell korruption i samband med finansiering av politiska 

partier, offentlig upphandling, intressekonflikter och redovisning av tillgångar är svag 

och otillräcklig. Parlamentet erkänner framstegen vad gäller antagandet av 

handlingsplaner mot korruption och inrättandet av organ för förebyggande av 

korruption på olika förvaltningsnivåer och efterlyser ett konsekvent och snabbt 

genomförande av dessa beslut. Parlamentet konstaterar bekymrat att fragmentering och 

svagt samarbete mellan myndigheter hindrar åtgärder mot korruption från att vara 

effektiva. Parlamentet efterlyser större yrkesspecialisering inom polisen och 

rättsväsendet med hjälp av lämpliga samordningskanaler. Parlamentet betonar behovet 

att inrätta ett register över tidigare effektiva granskningar av finansieringen av politiska 

partier och valkampanjer, att utarbeta transparenta anställningsförfaranden i den vidare 

offentliga sektorn, samt att utrota korruptionen inom den offentliga upphandlingscykeln. 

10. Europaparlamentet betonar att resultaten från 2013 års folkräkning utgör en viktig grund 

i tillhandahållandet av adekvata svar på kommissionens frågeformulär och att de är 

viktiga för effektiv socioekonomisk planering. Parlamentet välkomnar den slutliga 

bedömning som gjorts av den internationella övervakningsverksamheten vari det 

fastslogs att folkräkningen i Bosnien och Hercegovina som helhet utfördes i enlighet 

med internationella standarder. Parlamentet beklagar att Republika Srpska vägrade 

erkänna resultaten av folkräkningen som legitima, och att myndigheterna i Republika 

Srpska offentliggjorde sina egna resultat som skiljde sig från dem som bekräftades av 

Bosnien och Hercegovinas statistikbyrå. Parlamentet uppmanar med kraft 



 

 

myndigheterna i Republika Srpska att ompröva sin strategi. Parlamentet uppmanar 

Bosnien och Hercegovinas statistikmyndigheter att göra betydande framsteg på detta 

viktiga område och att anpassa sin statistik och metodik till Eurostats standarder. 

11. Europaparlamentet erinrar om att en professionell och effektiv offentlig förvaltning som 

är baserad på meriter utgör grunden för integrationsprocessen för varje land som strävar 

efter att bli EU-medlem. Parlamentet är bekymrat över den offentliga förvaltningens 

fortsatta fragmentering och politisering, som utgör ett hinder för institutionella och 

rättsliga reformer och gör att tillhandahållandet av offentliga tjänster till medborgarna 

blir omständligt och dyrt. Parlamentet vill snarast möjligt se en mer harmoniserad 

strategi för politisk utveckling och samordning mellan alla förvaltningsnivåer, en 

avpolitisering av den offentliga förvaltningen och den offentliga sektorn, samt en bättre 

planering på medellång sikt och en tydlig strategi för förvaltning av de offentliga 

finanserna. 

12. Europaparlamentet bekräftar sin oro över den fortsatta fragmenteringen i fyra olika 

rättssystem. Parlamentet betonar behovet att snabbt ta itu med eventuella utestående 

brister inom rättsväsendet, att stärka rättsväsendets effektivitet och oberoende, bland 

annat genom att avpolitisera rättsväsendet, bekämpa korruption inom rättsväsendet samt 

genomföra lämpliga förfaranden för verkställande av domstolsbeslut. Parlamentet 

uppmanar till ett snabbt antagande av handlingsplanen för genomförandet av reformen 

av rättsväsendet 2014–2018. Parlamentet efterlyser fullständigt genomförande av 

lagarna om skydd av barn och effektiv tillgång till rättslig prövning för barn. 

Parlamentet noterar med tillfredsställelse att lagen om rättshjälp antagits på statlig nivå 

och att det höga domar- och åklagarrådet infört riktlinjer för förebyggande av 

intressekonflikter samt att integritetsplaner och disciplinära åtgärder tagits fram. 

13. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av rättsväsendets övergripande 

effektivitet, en ökning av transparensen och objektiviteten i förfarandet för val av nya 

domare och åklagare, samt ett stärkande av mekanismerna för ansvarsskyldighet och 

integritet inom rättsväsendet. Parlamentet betonar behovet att stärka mekanismerna för 

att förhindra intressekonflikter och för upprättande av mekanismer för transparens 

avseende finansiella rapporter och redovisning av tillgångar inom rättsväsendet. 

Parlamentet noterar den viktiga roll som den strukturerade dialogen om rättsväsendet 

har för att hantera bristerna inom Bosnien och Hercegovinas rättsväsende. Parlamentet 

efterlyser en lösning i form av lagstiftning som skulle göra det möjligt att registrera 

effektiviteten i hanteringen av mål i hela Bosnien och Hercegovinas territorium. 

14. Europaparlamentet beklagar att ett stort antal av författningsdomstolens beslut inte 

verkställs, inbegripet beslutet i fråga om respekten för de grundläggande demokratiska 

rättigheterna för invånarna i Mostar att rösta i lokala val. Parlamentet efterlyser ett 

skyndsamt genomförande av alla dessa beslut. Parlamentet betonar i synnerhet 

författningsdomstolens beslut om Republika Srpska-dagen, som röstades ned i 

folkomröstningen den 25 september 2016. Parlamentet anser att detta är en allvarlig 

överträdelse av Daytonavtalet och en attack mot rättsväsendet och rättsstatsprincipen. 

Parlamentet understryker behovet av dialog snarare än unilaterala initiativ. Parlamentet 

betonar att nationalistisk och populistisk retorik och motsvarande handlingar utgör 

allvarliga hinder för utveckling och att respekten för rättsstaten och landets 

konstitutionella ram är av största vikt för att landet ska närma sig EU och för att bevara 

freden och stabiliteten i Bosnien och Hercegovina. 



 

 

15. Europaparlamentet fördömer å det skarpaste den ordningslag i Republika Srpska som 

fortfarande är i kraft och som undergräver de grundläggande demokratiska rättigheterna 

såsom mötes- och föreningsfrihet samt mediefrihet, samt bestämmelsen om dödsstraff i 

Republika Srpska. Parlamentet begär fullt genomförande av lagen om frihet till tillgång 

till information. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att snabbt genomföra 

tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om it-brottslighet om kriminalisering av 

gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur som begåtts med hjälp av ett 

datorsystem. 

16. Europaparlamentet uppmanar ledare på alla sidor att avstå från splittrande, nationalistisk 

och separatistisk retorik som polariserar samhället och från handlingar som utmanar 

landets sammanhållning, suveränitet och integritet. Parlamentet efterlyser i stället 

eftertryckligen att de engagerar sig i reformer som kommer att förbättra den 

socioekonomiska situationen för alla medborgare i Bosnien och Hercegovina, skapa en 

demokratisk, inkluderande och fungerande stat och föra landet närmare EU. 

17. Europaparlamentet understryker vikten av det nyliga beslutet i författningsdomstolen 

om principen om konstituerande status och jämlikhet för de tre konstituerande 

folkgrupperna att välja sina egna legitima politiska företrädare, på grundval av legitim 

och proportionerlig representation vid folkens församling i parlamentet i Federationen 

Bosnien och Hercegovina. 

18. Europaparlamentet noterar ett tillfredsställande samarbete i krigsbrottsmål med 

Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) och uppmuntrar till 

större regionalt samarbete i handläggningen av krigsbrottsmål. Parlamentet uttrycker 

oro över att olika rättsliga standarder tillämpas vid handläggning av krigsbrottsmål. 

Parlamentet välkomnar det faktum att man tar itu med anhopningen av inhemska 

krigsbrottsmål och att en del ytterligare framsteg har gjorts med tanke på den 

framgångsrika lagföringen av krigsbrott som inbegriper sexuellt våld. Parlamentet 

välkomnar avtalet mellan EU:s delegation och Bosnien och Hercegovinas 

finansministerium om att finansiera verksamheten vid åklagarmyndigheterna och 

domstolarna i Bosnien och Hercegovina avseende åtal av krigsförbrytelser. 

19. Europaparlamentet fördömer å det skarpaste beslutet av Republika Srpskas 

nationalförsamling i oktober 2016 att uttrycka sin uppskattning av tidigare ledare i 

Republika Srpska som dömts för krigsförbrytelser. Parlamentet begär att man snarast 

möjligt visar respekt för krigsförbrytelsernas offer och verkar för försoning. Parlamentet 

påminner alla politiska ledare och institutioner i Bosnien och Hercegovina om deras 

ansvar att objektivt bedöma krigstida händelser för att värna sanningen och försoningen, 

och för att undvika att rättsväsendet missbrukas i politiska syften. 

20. Europaparlamentet lovordar de framsteg som gjorts avseende åtal av krigsförbrytelser 

som inbegriper sexuellt våld, och uppmanar med kraft de behöriga myndigheterna att 

ytterligare öka tillgången till rättslig prövning för offer för konfliktrelaterat sexuellt 

våld, bland annat genom att tillgängliggöra kostnadsfri rättshjälp, stärka psykosociala 

tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt tillhandahålla bättre ersättning och 

uppföljning. Parlamentet efterlyser garantier så att rätten till skadestånd för dessa offer 

erkänns på ett konsekvent sätt. 

21. Europaparlamentet noterar vissa framsteg avseende flyktingar och internflyktingar, som 

tvingades fly på grund av kriget i Bosnien, i fråga om återbördande av egendom och 



 

 

besittningsrätt samt återuppbyggnaden av hus. Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att underlätta deras hållbara återvändande, tillgång till hälso- och 

sjukvård, sysselsättning, socialt skydd och utbildning, och att ägna ytterligare 

uppmärksamhet åt skadestånd för egendom som inte kan återbördas. 

22. Europaparlamentet är oroat över det fortsatt höga antalet saknade personer till följd av 

kriget. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att på ett kraftfullare sätt råda 

bot på ovissheten kring deras öde, bland annat genom att intensifiera samarbetet mellan 

de två entiteterna. Parlamentet betonar att det är av yttersta vikt att finna en lösning på 

detta problem för att åstadkomma försoning och stabilitet i regionen. 

23. Europaparlamentet uttrycker oro över situationen när det gäller Bosnien och 

Hercegovinas hälso- och sjukvårdssystem, som är ett av de mest korruptionsutsatta 

systemen i landet. Parlamentet uppmanar myndigheterna att vara vaksamma för att 

förhindra diskriminering vad gäller tillgång till läkarvård. 

24. Europaparlamentet noterar vissa framsteg i kampen mot organiserad brottslighet. 

Parlamentet är emellertid bekymrat över att det saknas en samstämmig syn på hur man 

ska ta itu med organiserad brottslighet, eftersom många handlingsplaner har tagits fram 

av brottsbekämpande myndigheter på olika nivåer. Parlamentet framhäver behovet att 

ytterligare stärka ramen för samarbete mellan myndigheter. Parlamentet ser positivt på 

gemensamma utredningar, men efterlyser mer samordnade åtgärder och bättre 

informationsutbyte. Parlamentet efterlyser ökad kapacitet för brottsbekämpande organ, 

även vad gäller terrorismbekämpning. Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att vidta åtgärder för att bekämpa finansiering av terrorism och 

penningtvätt och att stärka kapaciteten att göra finansiella utredningar. Parlamentet 

noterar med tillfredsställelse undertecknandet av det operativa och strategiska 

samarbetsavtalet med Europol som har till syfte att bekämpa gränsöverskridande 

brottslighet bland annat genom informationsutbyte och gemensam planering av operativ 

verksamhet. Parlamentet uppmuntrar även till ingåendet av ett samarbetsavtal med 

Eurojust. 

25. Europaparlamentet understryker behovet att stärka kampen mot människohandel. 

Parlamentet uppmanar den federala entiteten att göra omedelbara ändringar i straffrätten 

för att förbjuda alla former av människohandel, vars offer till 80 procent utgörs av 

kvinnor och flickor. 

26. Europaparlamentet efterlyser stärkta mekanismer för att inhämta, dela och analysera 

uppgifter om migration, eftersom statistik visar att allt fler av de människor som 

kommer till Bosnien och Hercegovina härrör från länder med hög migrationsrisk. 

Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att behandla alla flyktingar och 

migranter som söker asyl eller passerar genom dess territorium i enlighet med 

internationell rätt och unionsrätten samt att vidareutveckla regelverket för migration och 

asyl för att förbättra interinstitutionell samordning och bygga upp de nödvändiga 

kapaciteterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbeta med 

migrationsrelaterade frågor med samtliga länder på västra Balkan för att se till att 

europeiska och internationella normer och standarder följs. 

27. Europaparlamentet pekar på att polariseringen i landet i kombination med den 

försämrade socioekonomiska situationen, framför allt för unga, ökar hotet för en större 

radikalisering. Parlamentet efterlyser snarast möjligt ökade insatser för att bekämpa 



 

 

radikalisering och vidare åtgärder för att kartlägga, förebygga och avbryta flödet av 

utländska stridande liksom kanaler för ospårbara pengar avsedda för ytterligare 

radikalisering, bland annat genom nära samarbete med de relevanta tjänsterna i 

medlemsstaterna och länderna i regionen samt genom tillämpning av relevanta lagar. 

Parlamentet efterlyser en bättre samordning mellan säkerhets- och underrättelsetjänster 

och polisen. Parlamentet uppmanar till kraftfulla lösningar och sanktioner vid fall av 

hatpropaganda och spridning av extrema ideologier via sociala medier. Parlamentet 

begär att man snabbt inför program för att avradikalisera och förebygga radikalisering 

bland unga i samarbete med det civila samhället, genom omfattande utbildning i 

mänskliga rättigheter för att dekonstruera radikaliseringsberättelser och skapa social 

sammanhållning bland barn och unga. Parlamentet uppmuntrar i detta avseende till ett 

större deltagande av unga i den demokratiska politiska processen. Parlamentet 

uppmanar med kraft de behöriga myndigheterna att bekämpa religiös extremism. 

Parlamentet noterar med oro förekomsten av radikaliserade grupper runt om i landet och 

framhåller den viktiga roll som religiösa ledare, lärare och hela utbildningssystemet har 

i detta avseende. Vidare betonar parlamentet behovet att ge verktyg för återintegrering 

och återanpassning till samhället och att uppgradera och stärka verktygen för 

avradikalisering. 

28. Europaparlamentet noterar den aktiva roll som parlamentarikerkommittén för säkerhet 

och försvar spelat när det gäller att säkerställa demokratisk kontroll över Bosnien och 

Hercegovinas väpnade styrkor. Parlamentet är bekymrat över de stora lagren av 

oregistrerade skjutvapen och ammunition som innehas illegalt av befolkningen och 

kräver att samtliga dessa vapen ska undanröjas. Parlamentet är även bekymrat över 

förekomsten av bristfälligt lagrade stora lager av ammunition och vapen som de 

väpnade styrkorna ansvarar för. Parlamentet betonar vikten av att komma till rätta med 

vapenhandeln och uppmanar därför till ett stärkt samarbete mellan EU och Bosnien och 

Hercegovina. En övergripande strategi måste snabbt utformas för att ta itu med de 

återstående utmaningarna med att göra landet fritt från minor senast 2019. 

29. Europaparlamentet bedömer det som nödvändigt att öka allmänhetens deltagande i 

beslutsfattandet och att engagera medborgarna – inklusive de unga – på ett effektivare 

sätt i EU-anslutningsprocessen. Parlamentet upprepar sin begäran om att öppna och 

inkluderande mekanismer för offentligt samråd med organisationer i det civila samhället 

inrättas på alla förvaltningsnivåer samt att öppna och icke-diskriminerande förfaranden 

för tilldelning av offentliga medel till organisationer i det civila samhället införs. 

Parlamentet konstaterar att det civila samhället är fragmenterat samt institutionellt och 

ekonomiskt svagt, vilket påverkar dess hållbarhet och oberoende. Ytterligare stöd från 

EU och bättre samarbetsmekanismer behövs mellan offentliga myndigheter och 

organisationer i det civila samhället, inbegripet utarbetandet av en strategisk ram för 

samarbete, liksom ett påtagligare deltagande av det civila samhällets organisationer i 

EU-anslutningsprocessen. Parlamentet fördömer återkommande 

smutskastningskampanjer och våldsamma attacker mot företrädare för organisationer i 

det civila samhället och människorättsförsvarare. 

30. Europaparlamentet understryker att den strategiska, rättsliga, institutionella och 

politiska ramen för efterlevnaden av mänskliga rättigheter behöver förbättras avsevärt. 

Parlamentet begär att en landsomfattande strategi för mänskliga rättigheter och mot 

diskriminering antas och att vidare åtgärder vidtas för att säkerställa ett effektivt 

genomförande av de internationella människorättsinstrument som Bosnien och 

Hercegovina har undertecknat och ratificerat. Parlamentet uppmanar till ett snabbt 



 

 

antagande av lagen om reformer avseende ombudsmannen i Bosnien och Hercegovina. 

Parlamentet uppmanar till att rekommendationerna från den internationella 

samordningskommittén och Venedigkommissionen beaktas vid antagandet. Parlamentet 

är bekymrat över att ombudsmannens kontor inte fungerar som det ska, framför allt på 

grund av brist på lämpliga personalresurser och stora ekonomiska begränsningar. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina på federal nivå och i 

Republika Srpska att underlätta arbetet för ombudsmannen för mänskliga rättigheter. 

31. Europaparlamentet är oroat över den fortsatta diskrimineringen av personer med 

funktionsnedsättning på områdena sysselsättning, utbildning och tillgång till hälso- och 

sjukvård. Parlamentet begär att man antar en särskild nationell handlingsplan för 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet kräver att man tar fram 

en övergripande och integrerad strategi för romernas sociala delaktighet och 

representation. Parlamentet efterlyser ett socialt stöd som är bättre riktat för att man ska 

kunna nå ut till de mest utsatta befolkningsgrupperna. Parlamentet välkomnar det 

faktum att vissa regeringar och parlament har börjat diskutera hbti-rättigheter och 

skissera på särskilda åtgärder för att värna dessa. Parlamentet kräver att hbti-personers 

säkerhet och mötesfrihet ska garanteras. Parlamentet välkomnar ändringar i Bosnien och 

Hercegovinas antidiskrimineringslagstiftning som utökar förteckningen över 

diskrimineringsgrunder till att även omfatta ålder, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och könsidentitet. Parlamentet efterlyser en korrekt tillämpning av den. 

Parlamentet välkomnar det förbud mot hatbrott som införts genom ändringarna av 

Bosnien och Hercegovinas strafflag. Parlamentet uppmuntrar till att kurser om hatbrott 

införs i läroplanerna och utbildningsprogrammen för polistjänstemän, åklagare och 

domare och kräver förbättrat samarbete mellan polisiära och rättsliga organ i 

lagföringen av hatbrottsärenden. Parlamentet uppmanar återigen med eftertryck till ett 

upphävande av bestämmelsen om dödsstraff i konstitutionen för entiteten Republika 

Srpska. 

32. Europaparlamentet efterlyser insatser för att ytterligare stärka systemen för skydd av 

barn i syfte att förhindra och bemöta våld, övergrepp, åsidosättande och utnyttjande 

gentemot barn. Parlamentet rekommenderar att utökade resurser ges för att vidta 

förebyggande åtgärder och ytterligare stärka samordningen mellan samhället och 

regeringen i barnskyddsfrågor. Parlamentet kräver att Bosnien och Hercegovinas 

handlingsplan för barn 2015–2018 genomförs. 

33. Europaparlamentet noterar att den rättsliga ramen för att skydda minoriteterna till stor 

del har genomförts och överensstämmer med Europarådets ramkonvention om skydd 

för nationella minoriteter. Parlamentet välkomnar att rådet för nationella minoriteter 

återinrättats i den federala entiteten Bosnien och Hercegovina. Parlamentet är bekymrat 

över att befintlig lagstiftning inte genomförs och att den statliga strategiska plattformen 

för nationella minoriteter ännu inte har godkänts, eftersom det fortfarande inte finns 

någon samordning mellan staten och entiteterna. Parlamentet beklagar att de nationella 

minoriteternas närvaro och deltagande i politiska och offentliga debatter samt i medier 

fortfarande är lågt. 

34. Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser för att främja jämställdhet och öka 

kvinnors deltagande i det politiska och offentliga livet och arbetslivet, förbättra deras 

socioekonomiska situation och på det hela taget stärka kvinnors rättigheter. Parlamentet 

noterar att de rättsliga bestämmelserna om jämställdhet mellan kvinnor och män till stor 

del har införts, men att de fortfarande tillämpas på ett ineffektivt sätt. Parlamentet 



 

 

noterar med oro att mödrar fortfarande diskrimineras i arbetslivet och att det inte finns 

någon harmoniserad lagstiftning i entiteterna och kantonerna i fråga om mamma- och 

föräldraledighet. Vidare betonar parlamentet att de aktiva arbetsmarknadsåtgärder som 

finns för att främja sysselsättning bland långtidsarbetslösa och utsatta grupper, t.ex. 

personer med funktionsnedsättning, inte genomförs på ett effektivt sätt. Parlamentet 

betonar vikten av att få fler flickor, särskilt romska flickor, att avsluta grundskolan och 

gymnasiet. 

35. Europaparlamentet betonar vikten av ett effektivt genomförande av lagstiftningen om 

förebyggande av och skydd mot könsrelaterat våld i enlighet med internationella 

konventioner om förebyggande av och skydd mot våld i hemmet som Bosnien och 

Hercegovina har undertecknat och ratificerat. Parlamentet välkomnar de behöriga 

myndigheternas åtagande att tillämpa Europarådets Istanbulkonvention om 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Parlamentet 

kräver att lagstiftningen och politiken harmoniseras med denna konvention. Parlamentet 

kräver att kvinnor som överlevt våld informeras om de olika typer av stöd som finns och 

att kriscentrum inrättas för våldtäktsoffer och personer som fallit offer för annat sexuellt 

våld. Parlamentet är oroat över bristen på systematisk registrering av könsrelaterat våld. 

36. Europaparlamentet fördömer det faktum att Bosnien och Hercegovina fortfarande bryter 

mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, eftersom landet inte genomför 

Europadomstolens domar i målen Sejdić-Finci, Zornić och Pilav. Parlamentet vill 

eftertryckligen och snarast möjligt se att framsteg görs i detta sammanhang för att 

främja landets utsikter till EU-medlemskap. Parlamentet betonar att genomförandet av 

dessa domar skulle bidra till att skapa ett demokratiskt och välfungerande samhälle där 

lika rättigheter för alla garanteras. Parlamentet upprepar att ett bristande genomförande 

av dessa domar tillåter öppen diskriminering av medborgare i Bosnien och Hercegovina 

och är oförenligt med EU:s värden. 

37. Europaparlamentet är bekymrat över politiska påtryckningar och skrämseltaktik mot 

journalister, inbegripet fysiska och verbala angrepp, även från högt uppsatta eller 

tidigare tjänstemäns sida, samt över den bristfälliga transparensen vad gäller mediernas 

ägande. Parlamentet är också bekymrat över att civilrättsliga stämningsansökningar för 

ärekränkning används mot kritiska medieföretag och journalister. Parlamentet betonar 

behovet att utreda attacker mot journalister och säkerställa en korrekt rättslig 

uppföljning. Myndigheterna uppmanas att tydligt fördöma alla attacker mot journalister 

och medieföretag och att se till att sådana ärenden utreds fullt ut och att de ansvariga 

lagförs. Parlamentet efterlyser ytterligare nödvändiga åtgärder för att garantera 

fullständig respekt för yttrandefriheten, pressfriheten och informationsfriheten, både på 

och utanför nätet. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att 

vidta omedelbara åtgärder för att rädda medieföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst 

från kollaps. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att säkerställa 

oberoende och finansiell stabilitet för de tre medieföretagen med uppdrag i 

allmänhetens tjänst samt politiskt, operativt och finansiellt oberoende och öppenhet för 

tillsynsorganet i kommunikationsfrågor. Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att garantera mediepluralism och säkerställa sändningar på samtliga 

officiella språk i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet begär att övergången till digital 

teknik slutförs och att en bredbandsstrategi inrättas. 

38. Europaparlamentet är alltjämt oroat över utbildningssystemets fortsatta fragmentering, 

segregering, ineffektivitet och komplexitet. Parlamentet ser gärna att det för hela landet 



 

 

antas en gemensam läroplan som kommer att bidra till sammanhållningen i landet. 

Parlamentet efterlyser bättre samordning mellan de olika styresnivåerna på 

utbildningsområdet för att främja ett inkluderande och icke-diskriminerande 

utbildningssystem och främja samarbete över kulturella, religiösa och etniska 

skiljelinjer. Parlamentet uppmanar myndigheterna att främja principerna om tolerans, 

dialog och interkulturell förståelse mellan de olika etniska grupperna. Parlamentet 

vädjar om konkreta åtgärder för att förbättra utbildningssystemets effektivitet och 

undanröja segregerande metoder, samtidigt som man garanterar rätten till lika 

möjligheter till utbildning på samtliga officiella språk i Bosnien och Hercegovina. 

Parlamentet är fortsatt oroat över den stora andelen elever som lämnar utbildningen i 

förtid och de många och ihållande skolavhoppen bland romska elever. Parlamentet är 

besviket över de blygsamma framstegen med att hantera och lösa fenomenet ”två skolor 

under ett tak”, monoetniska skolor och andra former av segregering och diskriminering i 

skolor. 

39. Europaparlamentet ser positivt på åtgärderna för att modernisera arbetsrätten, förbättra 

företagsklimatet och komma till rätta med bristerna i den finansiella sektorn inom 

ramen för reformagendan. Parlamentet ser även positivt på ökningen av registrerade 

anställningar, liksom de steg som tagits mot en stärkt samordning av den ekonomiska 

politiken. Parlamentet välkomnar det treåriga program för utvidgad lånemöjlighet som 

man kommit överens om med IMF och som förväntas förbättra företagsklimatet 

ytterligare, minska den offentliga sektorn och skydda den finansiella sektorn. 

Parlamentet beklagar fortsatt att det saknas ett enhetligt inre ekonomiskt område, något 

som hämmar företagsklimatet, utländska direktinvesteringar samt små och medelstora 

företag. Parlamentet begär att dessa problem åtgärdas genom harmoniserade och 

samordnade landsomfattande insatser för industrin och små och medelstora företag. De 

behöriga myndigheterna uppmanas att snarast möjligt skissera fram samordnade 

åtgärder med syfte att stärka rättsstaten, förenkla förfarandet för tillsyn av att avtal 

efterlevs och bekämpa korruptionen i ekonomin. 

40. Europaparlamentet ser positivt på att arbetslösheten minskat något. Parlamentet är dock 

fortsatt oroat över att arbetslösheten fortsätter att överlag vara strukturell och att 

ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög, vilket leder till en mycket omfattande 

kompetensflykt. Parlamentet uppmuntrar Bosnien och Hercegovina att aktivt delta i 

olika program som riktas till unga i regionen, t.ex. inom ramen för den positiva agendan 

för unga på västra Balkan eller det regionala samarbetskontoret för ungdom. 

Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att ytterligare förbättra de befintliga 

lagarna och att införa aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är särskilt inriktade på unga, 

kvinnor, utsatta grupper – inbegripet romer – och långtidsarbetslösa, och som även 

stärker arbetsförmedlingarnas kapacitet. 

41. Europaparlamentet beklagar att arbetsrätten i de båda entiteterna antogs genom ett 

brådskande förfarande och utan en riktig dialog med arbetsmarknadens parter. 

Parlamentet noterar att arbetstagarnas och fackföreningarnas rättigheter är fortsatt 

begränsade och betonar vikten av att ytterligare stärka och harmonisera dessa lagar i 

hela landet. Parlamentet påminner om att Bosnien och Hercegovina har undertecknat en 

rad ILO-konventioner där man bland annat erkänner principerna om social dialog och 

vikten av samarbete med arbetsmarknadens parter. Parlamentet betonar vikten av att 

ytterligare stärka och harmonisera lagar om hälsa och säkerhet i hela landet. Parlamentet 

framhåller även behovet att reformera och harmonisera de oenhetliga systemen för 

socialt skydd och att främja social sammanhållning och säkerställa socialt skydd för de 



 

 

mest utsatta. 

42.  Europaparlamentet noterar att vissa framsteg har gjorts när det gäller att anpassa 

politiken och lagstiftningen på miljöskyddsområdet. Parlamentet efterlyser betydande 

insatser för att den befintliga lagstiftningen ska genomföras och efterlevas på 

vederbörligt och systematiskt sätt. Parlamentet understryker behovet att anta en 

landsomfattande strategi för tillnärmning av miljölagstiftningen, stärka den rättsliga 

ramen och förbättra den administrativa och övervakningsmässiga kapaciteten. 

Parlamentet påpekar att den lagstiftning som reglerar tillgången till miljöinformation 

och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser måste anpassas till regelverket. 

Parlamentet vädjar till att en anpassning till EU:s regelverk på området för naturskydd 

görs så snart som möjligt. Parlamentet betonar att planering och uppförande av 

vattenkraftverk och relaterade projekt måste överensstämma med internationell och 

europeisk miljölagstiftning. Parlamentet begär att vattenkraftsprojekt inte ska 

genomföras i naturskyddsområden och att de ska vara ofarliga för miljön. Parlamentet 

betonar behovet av allmänhetens deltagande och samråd med det civila samhället om 

relevanta projekt. Parlamentet uttrycker sin oro över att inga framsteg görs när det gäller 

att lösa problemet med de alltför stora och gränsöverskridande miljöföroreningar som 

orsakas av verksamheten vid raffinaderiet i Bosanski Brod. 

43. Europaparlamentet betonar att viktiga överenskomna EU-projekt när det gäller 

sammankoppling för el- och gasöverföring med grannländer har stoppats, eftersom det 

saknas en politisk överenskommelse om en landsomfattande energistrategi. Parlamentet 

understryker i detta sammanhang behovet att anta en landsomfattande energistrategi och 

en rättslig ram för gas i linje med det tredje energipaketet, så att sanktionerna från 

Europeiska energigemenskapen kan hävas. Parlamentet yrkar på att en lag om naturgas 

antas i syfte att öka försörjningstryggheten. Parlamentet uppmanar med eftertryck 

myndigheterna att säkerställa harmonisering med EU-normer och internationella normer 

samt politiska mål inom området för energi och klimatförändringar. 

44. Europaparlamentet noterar landets bristande infrastruktur och förespråkar fortsatta 

investeringar i projekt som förbättrar transportförbindelserna både inom Bosnien och 

Hercegovina och med grannländerna. Parlamentet uppmuntrar Bosnien och 

Hercegovina att delta fullt ut i genomförandet av EU:s konnektivitetsagenda. 

Parlamentet lovordar antagandet av den landsomfattande ramstrategin för transporter för 

perioden 2015–2030 i juli 2016. Parlamentet betonar att detta skulle göra det möjligt för 

Bosnien och Hercegovina att få tillgång till finansiering inom ramen för 

föranslutningsinstrumentet (IPA II). Parlamentet uppmanar myndigheterna att anpassa 

den rättsliga ramen för transporter till relevant EU-lagstiftning, att skapa funktionella 

transportkedjor och undanröja flaskhalsarna längs transportkorridoren Vc samt att 

respektera upphandlingsreglerna och öppenhetsprincipen vid valet av underleverantörer, 

i syfte att förhindra maktmissbruk och korruption. 

45. Europaparlamentet välkomnar Bosnien och Hercegovinas fortsatt konstruktiva och 

proaktiva roll vad gäller att främja det bilaterala och regionala samarbetet. Parlamentet 

efterlyser fortsatta insatser för att ta itu med olösta bilaterala frågor, däribland 

gränsdragningsfrågorna med Serbien och Kroatien och ärenden som gäller 

gränsöverskridande miljöföroreningar. Parlamentet lovordar Bosnien och Hercegovina 

för att landet anpassar sig i högre grad – från 62 till 77 procent – till EU:s relevanta 

uttalanden och beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(Gusp). Parlamentet beklagar beslutet från myndigheterna i Bosnien och Hercegovina 



 

 

att inte stödja EU:s restriktiva åtgärder gentemot Ryssland, efter landets olagliga 

annektering av Krim. Parlamentet påminner Bosnien och Hercegovina om att det 

behövs en enhetlig utrikespolitik och att utrikespolitisk anpassning är en viktig del i ett 

EU-medlemskap. Parlamentet anser att det är viktigt att samordna Bosnien och 

Hercegovinas utrikespolitik med EU:s utrikespolitik och att EU förblir aktivt engagerat i 

insatserna för att värna säkerheten och tryggheten i Bosnien och Hercegovina. 

Parlamentet välkomnar den fortsatta närvaron av Operation Althea, som upprätthåller 

förmågan att bidra till Bosnien och Hercegovinas myndigheters avvärjande kapacitet 

om situationen så kräver, även om fokus ligger på kapacitetsuppbyggnad och 

utbildning. Parlamentet välkomnar även att FN:s säkerhetsråd förlängde Eufors mandat 

med ytterligare ett år i november 2016. 

46. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice 

ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Bosnien och Hercegovinas presidentråd, Bosnien 

och Hercegovinas ministerråd, Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling 

samt regeringarna och parlamenten i Federationen Bosnien och Hercegovina och 

entiteterna i Republika Srpska och distriktet Brčko samt regeringarna i de tio 

kantonerna. 

 


