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Euroopan parlamentin päätöslauselma Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2008 tehdyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden 
sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja 
Hertsegovinaan 18 päivänä heinäkuuta 2011 tehdyn neuvoston päätöksen 
2011/426/YUTP1,

– ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan tilanteesta 10. lokakuuta 2011 ja 21. maaliskuuta 
2011 annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät haasteet" (COM(2011)0666) 
ja 12. lokakuuta 2011 hyväksytyn Bosnia ja Hertsegovinaa koskevan vuoden 2011 
edistymiskertomuksen (SEC(2011)1206 lopullinen),

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Bosnia ja Hertsegovinan 
tilanteesta2,

– ottaa huomioon Brysselissä 19.–20. joulukuuta 2011 pidetyn 13:nnen Euroopan 
parlamentin ja Bosnia ja Hertsegovinan parlamentaarisen edustajakokouksen välisen 
kokouksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni tukee edelleen vahvasti suvereenia ja yhdistynyttä Bosnia ja 
Hertsegovinaa; toteaa, että EU:n poliittisiin tavoitteisiin kuuluu Bosnia ja Hertsegovinan 
kehittämisen nopeuttaminen kohti EU:n jäsenyyttä ja siten kaikkien kansalaisten 
elämänlaadun parantamiseen pyrkiminen;

B. toteaa, että EU:hun liittymistä koskevan prosessin onnistuminen riippuu ensisijaisesti 
kyseisestä ehdokasvaltiosta ja että kansalaisten valitsemien, kansalaisille 
vastuuvelvollisten edustajien olisi huolehdittava valmistelevista toimista kiireellisiä 
ratkaisuja vaativia poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia koskevan yhteisen 
näkemyksen mukaisesti; toteaa, että Bosnia ja Hertsegovina voi liittyä EU:hun ainoastaan, 
jos se on yhtenäinen maa, ja että sen valtiollisten instituutioiden heikentäminen estäisi 
kaikkia maan kansalaisia hyötymästä EU:n integraatiokehityksestä;

C. ottaa huomioon, että poliittisten puolueiden johtajat pääsivät yhteisymmärrykseen uutta 

                                               
1 EUVL L 188, 19.7.2011, s. 30.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0238.
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hallitusta koskevasta periaatteesta lähes viisitoista kuukautta kestäneen pattitilanteen 
jälkeen;

D. toteaa, että poliittinen ja institutionaalinen umpikuja on estänyt maata toteuttamasta 
etenkin valtion rakentamiseen, hallintoon, oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanoon ja 
EU-normien käyttöönottoon liittyviä keskeisiä uudistuksia, joiden toteuttaminen olisi 
välttämätöntä maan saattamiseksi lähemmäksi EU:ta; toteaa, että valtion hallituksen 
puuttuminen on myös haitannut maan kykyä toteuttaa johdonmukaisia taloudellisia ja 
rahoituspoliittisia toimia;

E. katsoo, että maassa, jossa on useita hallitustasoja, tarvitaan vahvaa koordinaatiota eri 
toimijoiden välillä ja kykyä puhua yhdellä äänellä; toteaa kuitenkin, ettei mikään 
koordinointimekanismi voi korvata hyvin tarpeellista poliittista tahtoa; toteaa, että 
yhteistyö voi johtaa konkreettisiin tuloksiin, kuten viisumivapauden myöntämiseen;

F. toteaa, että EU:n erityisedustajan, jonka valtuuksia on vahvistettu, ja EU:n edustuston 
päällikön poliittisina tavoitteina on tarjota EU:n neuvoja ja helpottaa poliittista prosessia 
sekä varmistaa unionin toiminnan johdonmukaisuus;

G. ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina tarjoaa apua ensimmäisen ja toisen 
oikeusasteen tuomioistuimissa käynnissä olevissa sotarikosoikeudenkäynneissä ja tekee 
yhteistyötä kansainvälisissä oikeustapauksissa;

H. ottaa huomioon, että korruptio on edelleen vakava este maan sosiaalis-taloudelliselle ja 
poliittiselle kehitykselle; 

I. ottaa huomioon, että etenkin nuorten työllistymismahdollisuuksien puute haittaa maan 
kehittymistä ja voimistaa yhteiskunnallista tyytymättömyyttä;

J. toteaa, että yhteistyö alueen muiden maiden kanssa on edellytys kestävälle rauhalle ja 
sovinnon aikaansaamiselle Bosnia ja Hertsegovinassa sekä Länsi-Balkanin maissa;

Yleisiä huomioita

1. pitää myönteisenä poliittisten puolueiden sopimusta useista tärkeistä asioista, mukaan 
lukien uuden hallituksen ja sen myötä uuden pääministerin nimittämisestä, vuoden 2012 
valtion talousarviosta, valtion virastojen johtajien nimittämisestä ja monista EU:hun 
liittyvistä asioista, kuten valtiontukea ja väestönlaskentaa koskevista laeista; kehottaa 
poliittista johtoa jatkamaan tämän myönteisen kehityksen viitoittamaa tietä ja 
osallistumaan jälleen rakentavaan vuoropuheluun myös muista tärkeistä asioista;

2. on huolestunut siitä, että Bosnia ja Hertsegovina potentiaalisena EU:n jäsenyyteen 
pyrkivänä ehdokasvaltiona on edistynyt vain rajallisesti maansa vakauttamisessa ja sen 
sosiaalisessa ja taloudellisessa kehittämisessä; on kuitenkin sitä mieltä, että Bosnia ja 
Hertsegovina voi edistyä Euroopan yhdentymiskehityksen tiellä kansalaistensa edun 
mukaisesti, jos päättäväisyys, poliittinen vastuullisuus, valmius kompromisseihin ja 
yhteinen näkemys maan tulevaisuudesta ovat maan tulevien toimien johtavia periaatteita;

3. muistuttaa kaikkia poliittisia toimijoita EU:hun yhdentymistä koskevasta 
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etenemissuunnitelmasta ja että he ovat vastuussa kansalaisilleen siitä, että kompromisseja 
saadaan aikaan ja että uudistuksista päästään sopimukseen; muistuttaa, että toimiva valtio 
samoin kuin toimiva valtion hallitus ja hallinto ovat myös edellytys EU:n 
jäsenyyshakemuksen hyväksymiselle; kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita toteuttamaan 
tarpeelliset perustuslain muutokset ja muut keskeiset uudistukset sekä keskittymään 
sellaisten olosuhteiden luomiseen, että vakautus- ja assosiaatiosopimus voi tulla voimaan; 
painottaa, että EU:n rahoitustuen saaminen edellyttää paikallista vastuunottoa ja poliittista 
sitoutumista; 

4. uskoo vakaasti, että keskusvaltion vahvistaminen ei merkitse entiteettien heikentämistä 
vaan luo olosuhteet sellaisen toimivan keskushallinnon muodostamiselle, joka kykenee 
valmistamaan koko maan EU:hun liittymiseen tiiviissä yhteistyössä eri hallinnon tasojen 
kanssa; pitää siksi erittäin tarpeellisena vahvistaa niiden alojen viranomaisten keskinäistä 
koordinaatiota, jotka ovat keskeisiä EU:n lainsäädännön saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

EU:n läsnäolon vahvistaminen

5. on tyytyväinen EU:n Bosnia ja Hertsegovinaa koskevaan kokonaisstrategiaan, johon 
kuuluu EU:n läsnäolon vahvistaminen Bosnia ja Hertsegovinassa siten, että EU:n 
edustajalle annetaan valtuudet toimia sekä EU:n erityisedustajana että EU:n edustuston 
päällikkönä; kiittää EU:n erityisedustajaa / edustuston päällikköä Bosnia ja Hertsegovinan 
tukemisesta EU:hun liittyvissä asioissa ja paikallisessa sitoutumisessa EU:hun 
yhdentymiseen; antaa täyden tukensa EU:n erityisedustajan / edustuston päällikön 
pyrkimyksille auttaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia asettamaan EU:n ensisijaiset 
tavoitteet maan poliittisen prosessin keskiöön; kehottaa tämän asian tiimoilta kaikkia 
poliittisia toimijoita tiiviiseen yhteistyöhön EU:n erityisedustajan kanssa;

6. pyytää kansainvälistä yhteisöä tunnustamaan, että korkean edustajan toimisto Bosnia ja 
Hertsegovinassa on tarpeen sulkea, jotta voidaan edistää paikallista omistajuutta ja 
vastuunottoa, ja pyytää löytämään ratkaisuja toimiston sulkemiselle; 

7. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPM) ja Euroopan 
unionin sotilasoperaatio Althea on edistänyt Bosnia ja Hertsegovinan vakautta ja 
turvallisuutta, ja pitää niitä tärkeinä tekijöinä EU:n Bosnia ja Hertsegovinaa koskevan 
kokonaisstrategian vahvistamisessa; korostaa, että EUPM on merkittävällä tavalla 
parantanut Bosnia ja Hertsegovinan lainvalvontaviranomaisten kykyä torjua 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota; pitää myönteisenä Althean toimeenpanevaa 
sotilaallista roolia, joka tukee Bosnia ja Hertsegovinan pyrkimystä säilyttää turvallinen 
ympäristö uusitun YK:n valtuutuksen mukaisesti; 

Poliittiset arviointiperusteet

8. toistaa kantansa, että valtiolla olisi oltava riittävä lainsäädäntö-, budjetti-, toimeenpano- ja 
tuomiovalta, jotta se kykenee täyttämään EU:hun pääsyn kriteerit; 

9. on tyytyväinen parlamentaarisen koordinointifoorumin aloitteeseen, joka koskee EU:n 
integraation lainsäädäntöasioita eri hallinnon tasoilla ja jonka avulla olisi edistettävä 
eurooppalaisen toimintasuunnitelman kehittymistä kansalliseksi toimintasuunnitelmaksi; 
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katsoo, että vaikka mitään sopimusta ei voitaisi vielä saada aikaan konkreettisista 
perustuslain muutoksista, väliaikaisen sekakomitean työ on merkittävä edistysaskel, sillä 
Bosnia ja Hertsegovinan poliitikot ovat ensimmäisen kerran ottaneet käyttöön 
institutionaalisen tavan keskustella perustuslain muutoksista, ilman kansainvälisen 
yhteisön läsnäoloa, avoimesti ja julkisesti ottamalla kansalaisyhteiskunnan mukaan 
keskusteluun; 

10. kehottaa toistamiseen sopimuksen aikaansaamiseen ja Sejdić-Finci-tapausta koskevan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion noudattamiseen kaikilta osin sekä 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 2 artiklan noudattamiseen ja vaatii kunnioittamaan 
demokraattisia periaatteita ja ihmisoikeuksia;

11. kehottaa tulevaa hallitusta huolehtimaan asianomaisen lainsäädännön tarkistamisesta ja 
varmistamaan EU:n ja kansainvälisten normien mukaisen riippumattoman, puolueettoman 
ja toimivan oikeusjärjestelmän perustamisen, jotta oikeusvaltioperiaatetta voidaan lujittaa, 
mikä olisi kaikkien kansalaisten edun mukaista; panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsennellyn vuoropuhelun avulla on edistytty oikeuslaitosta sekä oikeusasioita koskevan 
toimivallan tasapainon luomisessa valtion ja entiteettien välille; kehottaa kuitenkin 
hallitusta panemaan tehokkaasti täytäntöön oikeusalan uudistusstrategian;

12. on tyytyväinen Brckon alueen kansainvälisen valvonnan lopettamista koskevien 
valmistelujen etenemiseen;

13. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan parlamenttia hyväksymään väestönlaskentaa koskevan 
lain puolueiden johtajien välisen poliittisen sopimuksen mukaisesti ja kehottaa Bosnia ja 
Hertsegovinan viranomaisia toteuttamaan viipymättä tarvittavat tekniset valmistelut, 
koska kyse ei ole pelkästään mahdollisen EU-jäsenyyden selkeästä ennakkoehdosta, vaan 
myös maan sosiaaliselle ja taloudelliselle kehittymiselle olennaisesta asiasta; 

14. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia tosiasiallisesti tutkimaan ja nostaman 
syytteen korruptiotapauksissa sekä kasvattamaan tällaisista teoista tuomittujen määrää; on 
tyytyväinen aikeisiin laatia toimintasuunnitelma virkamiesten joukossa vallitsevan 
korruption poiskitkemiseksi;

15. pitää myönteisenä korruptiontorjuntaviraston ja korruption torjunnan koordinointiviraston 
johtajien nimittämistä ja korostaa samalla, että on lisättävä kiireellisesti taloudellisia ja 
henkilöstöresursseja, jotta tästä virastosta tulee täysin toimiva;

16. katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vähemmistöjen ja haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien oikeuksiin ja että mainittuja ryhmiä olisi suojeltava välittömältä 
tai välilliseltä syrjinnältä ja väkivallalta; 

17. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia vahvistamaan riippumattomia ja 
moniarvoisia sekä poliittisesta painostuksesta vapaita tiedotusvälineitä ja sallimaan sen, 
että tiedotusvälineet raportoivat vapaasti maan kaikista osista; pitää valitettavana maan 
tiedostusvälineisiin kohdistuvaa poliittista painostusta ja toimittajien uhkailua; kehottaa 
myös käsittelemään kysymystä tiedotusvälineiden polarisoitumisesta sekä niiden 
huomattavasta poliittisesta ja etnisestä pirstoutumisesta;
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Sotarikosten käsittely

18. antaa Bosnia ja Hertsegovinan valtion ja entiteettien viranomaisille tunnustusta siitä, että 
ne ovat vastanneet nopeasti ja asianmukaisesti entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen 
rikostuomioistuimen (ICTY) pyyntöihin;

19. kehottaa uutta hallitusta vahvistamaan kaikkien Bosnia ja Hertsegovinan 
syyttäjäviranomaisten mahdollisuuksia käsitellä sotarikoksia, jotta voidaan vähentää 
käsittelyä odottavien oikeustapausten määrää, puuttua eri sotarikoslakien 
sovellettavuuteen, koska niiden noudattaminen johtaa epäjohdonmukaisiin tuomioihin, 
sekä nopeuttaa todistajien suojelua koskevaa kehitystä ja sotarikoksia koskevan 
kansallisen strategian täytäntöönpanoa; painottaa, että on varmistettava mahdollisuus 
sotarikostapausten siirtämiseen valtion oikeuslaitokselta toisten toimivaltaisten 
tuomioistuinten käsiteltäviksi puolueettomien ja avointen kriteerien mukaisesti; kehottaa 
Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia nopeuttamaan sodanaikaisista seksuaalirikoksista 
syytteeseenpanoa sekä varmistamaan, että uhrien oikeudet toteutuvat ja että he saavat 
asianmukaiset korvaukset;

20. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia edistämään pakolaisten ja maan sisällä 
siirtymään joutuneiden henkilöiden kestävää paluuta ja noudattamaan asianmukaista 
strategiaa; kehottaa painokkaasti paikallisviranomaisia käyttämään paluun onnistumista 
helpottavia infrastruktuureja; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia toteuttamaan 
edelleen Sarajevon julistukseen liittyvän prosessin täytäntöönpanon edellyttämiä 
esimerkiksi terveydenhoitoon, työllistymiseen ja sosiaalipalveluihin liittyviä toimia 
pakolaisten hyväksi; 

Kasvatus ja koulutus

21. toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen alalla on yleisesti ottaen edistytty jonkin verran, 
mutta kehottaa kuitenkin uutta hallitusta parantamaan muun muassa neljäntoista
opetusministeriön välistä koordinaatiota, vähentämään koulutusjärjestelmän hajanaisuutta 
ja tekemään kouluista osallistavampia;

22. pitää kasvatuksen ja koulutuksen elintärkeänä tehtävänä suvaitsevaisen monikansallisen 
yhteiskunnan luomista; kehottaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan hallituksia edistämään 
osallistavaa ja syrjimätöntä kasvatus- ja koulutusjärjestelmää sekä poistamaan eri etnisten 
ryhmien välisen erottelun (kaksi koulua saman katon alle) kehittämällä yhteisiä kasvatus-
ja koulutusohjelmia ja integroimalla koululuokat toisiinsa koko maassa; 

23. kehottaa uutta hallitusta nopeuttamaan romanien koulutustarpeita koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit sen 
täytäntöönpanoon; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia löytämään keinoja 
kaikkien romanilasten syntymän jälkeisen rekisteröinnin toteuttamiseksi, jotta he kaikki 
voivat käydä koulua; 

24. pitää tärkeänä koko koulutuksen laadun parantamista, jotta se vastaisi työmarkkinoiden 
tarpeisiin; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia korjaamaan ammatillisen 
koulutuksen puutteet ulkomaisten suorien investointien houkuttelemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että oppilaitosten akkreditointi aloitetaan ja tutkintojen tunnustamisesta 
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vastaavat virastot saatetaan täysin toimintavalmiiksi; pitää tätä tärkeänä myös 
taloudellisista syistä;  

25. kehottaa uutta hallitusta toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta Bosnia ja Hertsegovinan 
asianomaisilla sidosryhmillä on ainakin mahdollisuus osallistua Euroopan unionin 
koulutuksen alan liikkuvuusohjelmiin, jotka ovat olleet sille avoimia vuodesta 2007 
lähtien;

Taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset

26. panee merkille, että elinolot ovat huonontuneet ja työttömyys kasvanut etenkin 18-24-
vuotiaiden nuorten keskuudessa; uskoo vakaasti, että taloudellinen hyvinvointi ja 
erityisesti nuorten työllistymismahdollisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä maan tulevan 
kehityksen kannalta; pyytää uutta hallitusta nopeuttamaan talouskasvua, jota raskas 
hallinnon rakenne, kohtuuttoman laaja ja kallis hallituksen byrokratia ja kauan jatkuneet 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptioon liittyvät ongelmat ovat hidastaneet;

27. kehottaa valtion ja liike-elämän johtajia pyrkimään kaikin tavoin palauttamaan sijoittajien 
luottamus ja luomaan liike-elämälle suotuisa ilmapiiri, koska Bosnia ja Hertsegovina on 
pudonnut viimeiselle sijalle, kun on kyse alueen investointi-ilmapiiristä; 

28. kehottaa uutta hallitusta ryhtymään toimiin talouskriisin seurausten korjaamiseksi, 
harjoittamaan tervettä finanssipolitiikkaa sekä hyväksymään valtion talousarvion vuodelle 
2012 ja antamaan finanssipolitiikan yleiset puitteet vuosille 2011–2013; pitää tärkeänä 
nopeuttaa taloudellisen jälleenrakentamisen tahtia erityisesti liittovaltiossa;

29. kehottaa toistamiseen kaikkia asianomaisia toimijoita työskentelemään yhteisen 
maanlaajuisen talousalueen toteuttamiseksi vahvistamalla entiteettien hallitusten välistä 
talouspolitiikan koordinaatiota, poistamalla esteet riittävältä lainsäädäntökehykseltä ja 
synnyttämällä maanlaajuista kilpailua;

30. on tyytyväinen siihen, että valtiontukea koskevan lain antaminen on edennyt valtion 
tasolla, ja kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan parlamentaarista edustajakokousta 
hyväksymään sen viipymättä, jotta kasvu- ja assosiaatiosopimus voi tulla voimaan, sillä 
kyseisen lain antaminen on sopimuksen voimaantulon ehtoja;

31. pyytää uutta hallitusta kehittämään tehokkaan ja kestävän sosiaaliturvajärjestelmän ja 
kohdentamaan paremmin sosiaalietuuksia; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia 
sitoutumaan päättäväisemmin työllistämispolitiikkaan, sosiaaliseen koheesioon ja 
sukupuolten tasa-arvoon; pitää olennaisen tärkeänä koulutuksen ja työmarkkinoiden 
välisen koordinaation parantamista, jotta voidaan vastata paremmin työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

32. kehottaa valtion ja entiteettien hallituksia poistamaan esteet työvoiman vähäisen, maan 
sisäisen liikkuvuuden tieltä yhdenmukaistamalla entiteettien ja kantonien eri 
työlainsäädäntöjen sekä eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmien säännöksiä ja rohkaisemalla 
siten laajempaan maan sisäiseen liikkuvuuteen;

Alueellinen yhteistyö
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33. antaa Bosnia ja Hertsegovinalle tunnustusta sen aloitteellisesta roolista Sarajevon 
julistukseen liittyvässä prosessissa sekä Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian, Kroatian ja 
Montenegron ulkoministerien yhteisen julkilausuman hyväksymisessä, joka koski 
uudelleensijoittamisen lopettamista ja kestävien ratkaisujen tarjoamista haavoittuvassa 
asemassa oleville pakolaisille ja maan sisällä siirtymään joutuneille henkilöille; 

34. pitää myönteisinä pyrkimyksiä ratkaista vielä ratkaisematta olevat kysymykset Bosnia ja 
Hertsegovinan, Serbian ja Kroatian välillä ja katsoo, että tämänsuuntaiset pyrkimykset 
ovat voimistuneet viime kuukausina; kehottaa kaikkia osapuolia, myös Bosnia ja 
Hertsegovinan viranomaisia, kiinnittämään erityistä huomiota kahdenväliseen ja 
alueelliseen oikeus- ja turvallisuusasioiden alan yhteistyöhön;

35. panee merkille, että Bosnia ja Hertsegovina ja Serbia ovat luoneet hyvät naapuruussuhteet, 
mutta pyytää kuitenkin, ettei Bosnia ja Hertsegovina lykkää sotarikostapauksiin liittyvien 
todisteiden vaihtoa koskevan pöytäkirjan allekirjoittamista ja että se toimii tiiviimmässä 
yhteistyössä tällä arkaluonteisella alalla; pitää kuitenkin myönteisenä Bosnia ja 
Hertsegovinan ja Serbian kahdenvälistä yhteistyösopimusta tietojenvaihdosta, joka koskee 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, huumeiden ja ihmiselinten salakuljetusta ja 
kauppaa, laitonta maahanmuuttoa ja terrorismia; 

36. katsoo, että Kroatian liittymisellä EU:hun on myös kahdenvälisiä vaikutuksia; pyytää 
Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia pyrkimään kaikin mahdollisin tavoin 
mukauttamaan asian kannalta tärkeää Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädäntöä asiaan 
kuuluvilla hallituksen tasoilla eläinlääkintää, kasviensuojelua ja elintarviketurvallisuutta 
koskevaan EU:n lainsäädäntöön sekä parantamaan tai rakentamaan tarvittavaa 
infrastruktuuria useille Kroatian rajan ylityspaikoille EU:n vaatimien rajatarkastusten 
helpottamiseksi; 

°
°      °

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle sekä Bosnia ja Hertsegovinan ja sen entiteettien hallituksille ja parlamenteille.


