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az Európai Parlament állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről 
szóló 2011. évi jelentésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-
Hercegovina között 2008. június 16-án aláírt stabilizációs és társulási megállapodásra,

– tekintettel a Tanács 2011/426/KKBP határozatára (2011. július 18.) az Európai Unió 
bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről1,

– tekintettel a Tanács Bosznia-Hercegovináról szóló 2011. október 10-i és március 21-i 
következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2011–2012” című, 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2011)0666) és a 
2010. október 12-én elfogadott, a Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről szóló 
2011. évi jelentésre (SEC(2011)1206 végleges),

– tekintettel a bosznia-hercegovinai helyzetről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Parlament és Bosznia-Hercegovina parlamenti közgyűlése közötti, 
2011. december 19–20-án Brüsszelben tartott 13. parlamentközi ülés együttes 
nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európai Unió továbbra is határozottan elköteleződik a szuverén, egységes 
Bosznia-Hercegovina irányában; mivel az EU egyik alapvető politikai célja az ország 
európai uniós tagság felé vezető haladásának felgyorsítása és ezáltal az életminőség 
javításában való segédkezés, ami minden polgár érdekét szolgálja,

B. mivel a sikeres európai uniós csatlakozási folyamat sikeréért elsődlegesen az esetleges 
tagjelölt ország felel és az előkészületeket elsősorban azoknak kell véghezvinniük, akiket 
a polgárok megválasztottak, és akik a polgároknak felelőséggel tartoznak, mégpedig az 
ország sürgető politikai, gazdasági és szociális problémáiról alkotott közös elképzelésnek 
megfelelően; mivel Bosznia-Hercegovinának csak egységes országként van esélye arra, 
hogy az EU tagállamává váljon, és az állami intézmények veszélyeztetése minden polgárt 
megfoszt az európai unióhoz tartozás előnyeitől,

C. mivel a politikai pártok vezetői nagyjából tizenöt hónap politikai patthelyzet után elvben 
sikeresen megállapodtak az új állami kormányzatról,

                                               
1 HL L 188, 2011.19.07., 30. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0238
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D. mivel a politikai és intézményi holtpont megakadályozta, hogy végbemenjenek az 
igencsak szükséges, az országot az EU-hoz közelítő reformok, különösen az államépítést, 
a kormányzást, a jogállamiság megvalósítását célzó alapvető reformok és az európai 
szabályokhoz való közelítés; mivel az állami kormányzat hiánya érintette az egységes 
gazdasági és fiskális politikák elfogadására irányuló képességet is;

E. mivel egy olyan országban, ahol a kormányzat különböző szinteken zajlik, erős 
koordinációra van szükség a különböző szereplők között annak érdekében, hogy közös 
álláspontot tudjanak képviselni; mivel azonban semmilyen koordinációs mechanizmus 
nem helyettesíti a szükséges politikai akaratot; mivel az együttműködés jól megfogható 
eredményeket hozhat, ahogyan azt a vízumliberalizáció esetében láttuk,

F. mivel az Európai Unió megerősített különleges képviselőjének és a küldöttségvezetőnek 
politikai célja az európai uniós tanácsadás és a politikai folyamatok megkönnyítése, illetve 
az uniós tevékenységek következetességének és egységességének biztosítása,

G. mivel Bosznia-Hercegovina segédkezik a háborús bűnök folyamatban lévő tárgyalásain és 
fellebbezésein, illetve együttműködik az átadott ügyekkel kapcsolatosan,

H. mivel a korrupció továbbra is súlyos csapásokat mér az ország szociális-gazdasági és 
politikai fejlődésére;

I. mivel az álláslehetőségek hiánya – különösen a fiatalok körében – hátráltatja az ország 
fejlődését és növeli a politikai elégedetlenséget;

J. mivel a régió többi országával folytatott együttműködés a tartós béke és kiegyezés 
előfeltétele Bosznia-Hercegovinában és a Nyugat-Balkánon,

Általános megjegyzések

1. üdvözli a politikai pártok vezetői közötti, számos fontos kérdésre, többek között az új 
állami kormány megalakítására és az új miniszterelnök kinevezésére, a 2012. évi állami 
költségvetésre, az állami hatóságok igazgatóinak kinevezésére és számos európai uniós 
vonatkozású ügyre – az állami támogatásról és a népszámlásról szóló törvényekre –
vonatkozó megállapodást; felkéri a politikai elitet, hogy építsen e pozitív fejleményekre és 
kezdjen újabb építő jellegű párbeszédet más fontos reformokról is;

2. aggodalommal tölti el, hogy az európai uniós tagságra törekvő Bosznia-Hercegovina 
lassan halad a stabilizáció és a szociális-gazdasági fejlődés felé vezető úton; azonban úgy 
véli, hogy lehetséges az európai uniós integráció felé való, a bosznia-hercegovinai 
polgárok érdekeit szolgáló haladás, feltéve, hogy a további lépések vezérelveit elszántság, 
politikai felelősségvállalás, a kompromisszumkeresés kultúrája és az ország jövőjéről 
alkotott közös elképzelés alkotják;

3. emlékeztet valamennyi politikai résztvevőt az európai uniós integrációhoz vezető 
útitervre, és arra, hogy az ő polgárokkal szembeni felelősségük, hogy 
kompromisszumokat érjenek el és megállapodjanak a reformokban; emlékeztet, hogy az 
európai uniós tagsági kérelem elfogadásának feltétele a működő állam, illetve a működő 
állami kormányzat és közigazgatás is; sürget minden politikai szereplőt, hogy hajtsák 
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végre a szükséges alkotmányos változtatásokat és más alapvető reformokat, illetve 
összpontosítsanak a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséhez szükséges 
feltételek megteremtésére; hangsúlyozza, hogy bármilyen európai uniós pénzügyi 
támogatás sikerének előfeltétele a helyi szerepvállalás és politikai elkötelezettség;

4. szilárd meggyőződése, hogy a központi államigazgatás megerősítése nem az entitások 
gyengítését jelenti, hanem a hatékony központi közigazgatás feltételeinek megteremtését, 
amely képes felkészíteni az egész országot az EU-ba való belépésre szoros 
együttműködésben a különböző kormányzati szintekkel; ezért hangsúlyozza, hogy meg 
kell erősíteni az európai uniós jogalkotás átültetése szempontjából fontos területeken 
tevékenykedő hatóságok közötti együttműködést;

Megerősített uniós jelenlét

5. elégedett az EU Bosznia-Hercegovinára vonatkozó átfogó stratégiájával, többek között az 
EU bosznia-hercegovinai jelenlétének az EU megerősített, – az EU különleges 
képviselőjeként és küldöttségvezetőként – kettős tisztséget betöltő képviselője révén 
történő további erősítésével; köszönetét fejezi ki a különleges 
képviselőnek/küldöttségvezetőnek, hogy támogatja Bosznia-Hercegovinát az EU-val 
kapcsolatos ügyekben és megkönnyíti a helyi szerepvállalást az uniós integráció 
folyamatában; teljes mértékben támogatja a különleges képviselő/küldöttségvezető arra 
irányuló törekvéseit, hogy segítse a bosznia-hercegovinai hatóságokat abban, hogy az 
uniós ütemterv a bosznia-hercegovinai politikai folyamat központi eleme legyen; e 
tekintetben sürgeti az összes politikai szereplőt, hogy szoros partnerségben dolgozzanak 
együtt az EU különleges képviselőjével;

6. kéri a nemzetközi közösséget, hogy mérlegelje a a Főképviselő Hivatala 
megszüntetésének szükségességét, illetve lehetséges megoldásait, hogy nagyobb teret 
kaphasson a helyi szerepvállalás és felelősség; 

7. elégedetten veszi tudomásul, hogy az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott 
rendőri missziója (EUPM) és az EUFOR Althea művelet hozzájárul Bosznia-Hercegovina 
stabilitásához és biztonságához, és az EU Bosznia-Hercegovinára vonatkozó megerősített 
stratégiája fontos elemének tekinti ezeket; hangsúlyozza az Európai Unió Rendőri 
Missziója (EUPM) eredményeit, amelyek hozzájárultak a szervezett bűnözés, valamint a 
bosznia-hercogovinai bűnüldöző szervek és bírói testületek korrupciója elleni küzdelem 
terén elért eredményekhez; üdvözli, hogy az Althea – megújított ENSZ-megbízatás 
keretében – végrehajtó katonai szerepben támogatja Bosznia-Hercegovinának a 
biztonságos környezet fenntartására irányuló erőfeszítéseit; 

Politikai kritériumok

8. megerősíti álláspontját, mely szerint az államnak megfelelő jogalkotási, költségvetési, 
végrehajtási és igazságszolgáltatási hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy meg tudjon 
felelni az EU előcsatlakozási feltételeinek; 

9. üdvözli az európai uniós integráció különböző kormányzati szinteken jelentkező 
jogalkotási kérdéseivel foglalkozó parlameti koordinációs fórumra vonatkozó 
kezdeményezést, amely hozzájárul az európai ütemterv nemzeti ütemtervvé válásához; 
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noha konkrét alkotmányügyi módosítások tekintetében még nem értek el megállapodást, 
fontos előrelépésnek tekinti az ideiglenes közös bizottság munkáját, mivel először történt 
meg, hogy bosznia-hercegovinai politikusok – a nemzetközi közösség jelenléte nélkül –
intézményesített módot teremtettek az alkotmány módosításainak megtárgyalására, nyílt 
és a nyilvánosság számára átlátható módon, valamint bevonva a civil társadalom 
képviselőit;

10. ismét felkér megállapodás megkötésére és az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 
Szejdics-Fincsi ügyben hozott ítéletének, illetve stabilizációs és társulási megállapodás a 
demokratikus alapelvek és emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló 2. cikkének történő 
megfelelésre;

11. felkéri az új kormányt, hogy könnyítse meg a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát és 
biztosítsa független, pártatlan és hatékony igazságszolgáltatási rendszer létrehozását 
összhangban az európai uniós és nemzetközi szabályokkal, a minden polgár érdekét 
szolgáló jogállamiság megerősítése érdekében; üdvözli az állami és entitási szintű 
igazságszolgáltatási hatáskörök közötti egyensúly megteremtése felé – az 
igazságszolgáltatásról szóló strukturált párbeszéd révén – tett haladást; azonban sürgeti a 
kormányt, hogy ténylegesen hajtsa végre az igazságszolgáltatási ágazat reformstratégiáját;

12. üdvözli a Brcko körzet nemzetközi felügyeletének megszüntetésére tett előkészületeket;

13. a pártok vezetői közötti politikai megállapodást követően sürgeti az állami parlamentet, 
hogy fogadja el a népszámlálási törvényt, és felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, 
hogy sürgősen tegyék meg a szükséges technikai előkészületeket, mivel ez nemcsak az 
európai uniós csatlakozás lehetőségének egyértelmű előfeltétele, hanem az ország 
szociális és gazdasági fejlődéséhez is elengedhetetlen;

14. felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy ténylegesen vizsgálják ki a korrupciós 
eseteket és indítsanak eljárást, illetve növeljék az elítélt bűnösök számát; üdvözli a 
közigazgatásbeli korrupció elleni cselekvési terv indítására irányuló szándékot;

15. üdvözli a korrupció megelőzéséért és a korrupció elleni küzdelem koordinálásáért felelős 
ügynökség igazgatóinak kinevezését, hangsúlyozza egyben a kellő pénzügyi és emberi 
erőforrások biztosításának sürgető szükségét az ügynökség működőképessé válásának 
érdekében;

16. véleménye szerint különös figyelmet kell szentelni a kisebbségek és a kiszolgáltatott 
csoportok jogainak, akiket meg kell védeni a közvetett vagy közvetlen diszkriminációtól 
és erőszaktól; 

17. felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy támogassák a politikai befolyástól 
mentes, független és sokszínű média fejlődését, és tegyék lehetővé, hogy a média az 
ország minden szegletéből szabadon tudósíthasson; sajnálatát fejezi ki az ország médiájára 
nehezedő folyamatos politikai nyomás és az újságírókat érő fenyegetések miatt; sürgeti 
továbbá, hogy foglalkozzanak a nagymértékű politikai és etnikai széttöredezettség és a 
média polarizációjának kérdésével;

A háborús bűnök kezelése
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18. elismerését fejezi ki a bosznia-hercegovinai hatóságoknak – mind állami, mind entitási 
szinten – a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) 
kérelmeire adott gyors és megfelelő válaszaikért;

19. sürgeti az új kormányt, hogy fokozza a bosznia-hercegovinai ügyészi hivatalok háborús 
bűnökre vonatkozó eljárásokhoz szükséges kapacitásait a háborús bűnök terén 
felgyülemlett ügyek hátralékának csökkentése, a különböző, egyenlőtlen ítéletekhez 
vezető büntetőtörvénykönyvek hatályának megállapítása, illetve a tanúvédelem és a 
háborús bűnökkel kapcsolatos nemzeti stratégia végrehajtása terén történő előrelépés 
felgyorsítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a háborús bűnökkel kapcsolatos ügyeknek az 
államszintű bíróságoktól más illetékes bíróságokhoz történő utalását objektív és átlátható 
kritériumok alkalmazása révén kell biztosítani; felkéri a bosznia-hercegovinai 
hatóságokat, hogy fokozzák a háború alatt elkövetett szexuális bűncselekmények 
ügyeiben folyó perek sebességét, illetve biztosítsanak megfelelő igazságszolgáltatást és 
jóvátételt az áldozatok számára;

20. felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy segítsék elő és hajtsák végre a 
menekültek és a belső menekültek/az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek fenntartható visszatérését, illetve fogadjanak el erre vonatkozó stratégiát; 
határozottan ösztönzi a helyi hatóságokat, hogy a sikeres visszatéréshez biztosítsanak 
kellő infrastruktúrát; ösztönzi a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy tegyenek további 
erőfeszítéseket a szarajevói nyilatkozattal kapcsolatos folyamat végrehajtása során az 
alapvető kérdések – mint az egészségügyi ellátás, foglalkoztatás és szociális 
szolgáltatások – megoldásával;

Oktatás

21. míg tudomásul veszi az oktatás általános kerete javításában elért haladást, felhívja az új 
kormányt többek között a 14 oktatási minisztérium közötti együttműködés javítására, az 
oktatási rendszer széttöredezettségének csökkentésére és az iskolák integrativitásának 
fokozására;

22. figyelembe véve az oktatásnak a toleráns többnemzetiségű társadalom megteremtésében 
játszott döntő szerepét, sürget minden bosznia-hercegovinai kormányzatot, hogy befogadó 
jellegű, megkülönböztetésmentes oktatási rendszert támogasson, valamint szüntesse meg a 
különböző etnikai csoportok szegregációját (két iskola egy épületben) közös oktatási 
programok és integrált osztályok kialakításával országszerte; 

23. sürgeti az új kormányt, hogy javítson a romák oktatási igényeiről szóló cselekvési terven 
és biztosítson megfelelő pénzügyi forrásokat végrehajtására; felkéri a bosznia-
hercegovinai hatóságokat, hogy dolgozzák ki az összes roma gyerek születéskori 
nyilvántartásba vételének módját, hogy mindannyian beiratkozhassanak az iskolába;

24. hangsúlyozza, hogy javítani kell az oktatás általános színvonalát, hogy megfeleljen a 
munkaerő-piaci igényeknek; felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy keressenek 
megoldást a szakmunkásképzés hiányosságaira annak érdekében, hogy külföldi 
beruházókat vonzzanak az országba, illetve biztosíták – a gazdasági szükségszerűségek 
miatt is – az oktatási intézmények akkreditációjának megkezdését és a képesítések és 
diplomák elismerésével foglalkozó ügynökségek működőképessé válását; 



RE\889346HU.doc 7/8 PE473.961v02-00

HU

25. sürgeti az új kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az 
érintett bosznia-hercegovinai felek végre megragadják a lehetőséget az európai uniós 
oktatási mobilitási programokban való részvételre, amelyek 2007 óta elérhetők számukra;

Gazdasági és szociális kérdések

26. tudomásul veszi a romló életszínvonalat és a növekvő munkanélküliséget, különösen a 
18–24 éves fiatalok körében; meggyőződése, hogy a gazdasági fejlődés és elsősorban a 
fiatal bosznia-hercegovinaiak álláskilátásai alapvető fontosságúak az ország további 
fejlődése szempontjából; felkéri az új kormányt, hogy fokozza a gazdasági növekedést, 
amelyet gátolt a nehézkes kormányzati szervezet, a túl nagy és drága államapparátus, 
valamint a szervezett bűnözés és a korrupció tartósan fennálló problémája;

27. ösztönzi az állami és üzleti vezetőket, hogy a külföldi beruházók odavonzása céljából 
tegyenek meg mindent a befektetői bizalom helyreállítása és a vállalkozóbarát környezet 
kialakítása érdekében, mivel Bosznia-Hercegovina utolsó helyen áll a térségben a 
beruházási környezet tekintetében; 

28. sürgeti az új kormányt, hogy foglalkozzon a gazdasági válság hatásával, tartson fenn 
hatékony és eredményes költségvetési politikát, illetve fogadja el a 2012. évre szóló 
állami költségvetést, valamint a költségvetési politika 2011–2013-as általános keretét; 
fontosnak tartja a gazdasági átszervezés ütemének gyorsítását, különösen a föderációban;

29. újból felkéri az összes érintett felet, hogy munkálkodjon az országon belüli egységes 
gazdasági térség megteremtésén az entitások kormányai közötti gazdaságpolitikai 
koordináció megerősítése, a megfelelő jogi keretrendszer kialakítása előtt álló akadályok 
megszüntetése és az egész országra kiterjedő versenyhelyzet megteremtése révén;

30. üdvözli az állami támogatásról szóló törvény állami szinten történt elfogadása terén tett 
haladást és kéri a bosznia-hercegovinai parlamenti közgyűlést, hogy gyors ütemben 
fogadja el a törvényt a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépésének lehetővé 
tétele érdekében, mivel ez a követelmények egyike;

31. felkéri az új kormányt, hogy dolgozzon ki hatékony és fenntartható szociális védelmi 
rendszert és jobban tervezze meg a szociális ellátások rendszerét; felhívja a bosznia-
hercegovinai hatóságokat, hogy vállaljanak szilárdabb elkötelezettséget a 
foglalkoztatáspolitika, a társadalmi integráció és a nemek közti egyenlőség mellett; 
alapvető fontosságúnak tartja az oktatás és a munkaerőpiac közötti koordináció javítását a 
munkaerő-piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében;

32. felkéri az állam és az entitások kormányait, hogy szüntessék meg az országon belüli 
alacsony szintű munkaerő-mobilitáshoz hozzájáruló akadályokat az entitásonként és 
kantononként eltérő munkaügyi törvények, illetve nyugdíj- és társadalombiztosítási 
rendszerek rendelkezései harmonizálásának révén, és ösztönözzék ezáltal az országon 
belüli nagyobb mobilitást;

Regionális együttműködés

33. elimeréssel adózik Bosznia-Hercegovinának a szarajevói nyilatkozattal kapcsolatos 
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folyamatban és annak a közös nyilatkozatnak az elfogadásában játszott tevékeny 
szerepéért, amelyet Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Horvátország és Montenegró 
külügyminiszterei tettek az áttelepítés megszüntetéséről és a kiszolgáltatott menekültek és 
belső menekültek számára nyújtandó hosszú távú megoldásokról; 

34. üdvözli a Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország közötti lezáratlan ügyek 
megoldására tett erőfeszítéseket, és hogy ezen erőfeszítéseket az utóbbi néhány hónapban 
fokozták; ösztönzi az összes érintett felet, köztük a bosznia-hercegovinai hatóságokat, 
hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a kétoldalú és regionális együttműködésre a jog 
érvényesülése és a biztonság terén;

35. tudomásul véve, hogy Bosznia-Hercegovina és Szerbia jó szomszédi kapcsolatot 
teremtettek, felkéri Bosznia-Hercegovinát, hogy ne halassza el a háborús bűnökkel 
kapcsolatos bírósági eljárások során történő bizonyítékcseréről szóló jegyzőkönyv 
aláírását, valamint valósítson meg szorosabb együttműködést ezen a kényes területen; 
üdvözli ugyanakkor a Bosznia-Hercegovina és Szerbia között létrejött kétoldalú 
megállapodást a szervezett bűnözés, a kábítószer- és szervcsempészet, illetve -
kereskedelem, az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelem keretében való 
információcseréről;

36. figyelembe véve, hogy Horvátország európai uniós csatlakozása kétoldalú hatásokkal is 
jár, felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a vonatkozó 
bosznia-hercegovinai jogszabályok európai uniós jogszabályokhoz való igazítása 
érdekében a kormányzat megfelelő szintjein az állat- és növény-egészségügy, valamint az 
élelmiszer-biztonság terén, illetve számos, a horvát határon fekvő átkelőhely 
korszerűsítése vagy megfelelő infrastruktúrával történő ellátása érdekében az EU által 
előírt határellenőrzés megkönnyítése céljából;

°
°      °

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/a közös kül-
és biztonságpolitikai főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint Bosznia-
Hercegovina és entitásai kormányainak és parlamentjeinek.


