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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Bośni 
i Hercegowiny w 2011 r.

Parlament Europejski,

– uwzględniając układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi a Bośnią i Hercegowiną, podpisany w dniu 16 czerwca 
2008 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2011/426/WPZiB z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie 
mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie1,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Bośni i Hercegowiny z dni 10 października 
2011 r. i 21 marca 2011 r., 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Strategia 
rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012” (COM(2011)0666) oraz 
sprawozdanie w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny w 2011 r. przyjęte w dniu 
12 października 2011 r. (SEC(2011)1206 final),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie sytuacji w Bośni 
i Hercegowinie2,

– uwzględniając wspólne oświadczenie z 13. międzyparlamentarnego posiedzenia 
Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny 
w Brukseli w dniach 19–20 grudnia 2011 r.,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska nadal deklaruje zdecydowane zaangażowanie na 
rzecz suwerennej i zjednoczonej Bośni i Hercegowiny; mając na uwadze, że 
podstawowym celem politycznym UE jest przyspieszenie postępu tego kraju na drodze do 
członkostwa w UE, a tym samym pomoc w poprawie jakości życia z korzyścią dla ogółu 
obywateli;

B. mając na uwadze, że odpowiedzialność za powodzenie procesu akcesji do UE spoczywa 
w pierwszym rzędzie na tym potencjalnym kraju kandydującym, a przygotowania 
powinny być prowadzone przede wszystkim przez osoby wybrane przez obywateli 
i odpowiedzialne przed nimi oraz zgodnie ze wspólnie wypracowaną wizją pilnych 
politycznych, gospodarczych i społecznych problemów kraju; mając na uwadze, że 
Bośnia i Hercegowina może potencjalnie przystąpić do UE tylko jako jedno państwo, zaś 
rozchwianie instytucji państwowych pozbawi wszystkich obywateli możliwości 
skorzystania na integracji z UE;

                                               
1 Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 30.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0238.
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C. mając na uwadze, że przywódcom partii politycznych zasadniczo udało się osiągnąć 
porozumienie co do nowego rządu państwowego po trwającym około 15 miesięcy zastoju 
politycznym;

D. mając na uwadze, że polityczny i instytucjonalny impas uniemożliwił krajowi 
prowadzenie bardzo potrzebnych reform zmierzających do zbliżenia z UE, 
w szczególności kluczowych reform w dziedzinach takich jak budowa państwowości, 
sprawowanie rządów, wdrażanie zasad praworządności oraz dostosowywanie do 
europejskich standardów; mając na uwadze, że brak rządu państwowego wpłynął też na 
zdolność do przyjęcia spójnej polityki gospodarczej i budżetowej;

E. mając na uwadze, że w kraju o różnych szczeblach zarządzania niezbędna jest ścisła 
koordynacja między poszczególnymi podmiotami oraz umiejętność zajmowania spójnego 
stanowiska; mając jednak na uwadze, że żaden mechanizm koordynacji nie może zastąpić 
bardzo potrzebnej woli politycznej; mając na uwadze, że współpraca może prowadzić do 
namacalnych rezultatów, co pokazała liberalizacja reżimu wizowego;

F. mając na uwadze, że celem politycznym posiadającego wzmocnioną pozycję specjalnego 
przedstawiciela UE i szefa delegatury jest zaoferowanie doradztwa ze strony UE 
i ułatwienie procesu politycznego, przy zapewnieniu spójności i zbieżności działań Unii;

G. mając na uwadze, że Bośnia i Hercegowina udziela pomocy w toczących się procesach 
i apelacjach dotyczących zbrodni wojennych oraz prowadzi współpracę w związku 
z przekazanymi sprawami;

H. mając na uwadze, że korupcja nadal poważnie szkodzi społeczno-gospodarczemu 
i politycznemu rozwojowi kraju;

I. mając na uwadze, że brak perspektyw na zatrudnienie, szczególnie wśród młodych ludzi, 
opóźnia postępy kraju i przyczynia się do niezadowolenia społecznego;

J. mając na uwadze, że współpraca z innymi krajami regionu jest koniecznym warunkiem 
wstępnym trwałego pokoju i pojednania w Bośni i Hercegowinie oraz na Bałkanach 
Zachodnich;

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie przywódców partii politycznych co do szeregu 
ważnych kwestii obejmujących powołanie nowego rządu państwowego z nowym 
premierem, budżet państwowy na 2012 r., mianowanie dyrektorów agencji państwowych 
oraz pewną liczbę spraw związanych z UE, takich jak ustawa o pomocy państwa i ustawa 
o spisie ludności; wzywa elitę polityczną, aby bazowała na tym pozytywnym wyniku 
i wznowiła konstruktywny dialog również na temat innych ważnych reform;

2. z zaniepokojeniem zauważa ograniczone postępy, jakie Bośnia i Hercegowina – jako 
potencjalny kraj kandydujący do członkostwa w UE – poczyniła na drodze do stabilizacji 
i rozwoju społeczno-gospodarczego; jest jednak zdania, że postęp ku integracji z UE 
z korzyścią dla obywateli Bośni i Hercegowiny jest możliwy, pod warunkiem że zasadami 
przewodnimi w dalszych działaniach będą determinacja, odpowiedzialność polityczna, 
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kultura kompromisu oraz wspólna wizja przyszłości kraju;

3. przypomina wszystkim podmiotom politycznym o planie działań w kierunku integracji 
z UE oraz o ich odpowiedzialności przed obywatelami za osiągnięcie kompromisu 
i porozumienie w kwestii reform; przypomina, że warunkiem sukcesu w dążeniu 
do członkostwa w UE jest również funkcjonujące państwo, a także funkcjonujący rząd 
i administracja państwowa; apeluje do wszystkich podmiotów politycznych o dokonanie 
niezbędnych zmian konstytucyjnych i przeprowadzenie innych kluczowych reform, 
a także skupienie się na tworzeniu warunków do wejścia w życie układu o stabilizacji 
i stowarzyszeniu; podkreśla, że poczucie odpowiedzialności na szczeblu lokalnym oraz 
zaangażowanie polityczne są koniecznymi warunkami wstępnymi powodzenia 
jakiejkolwiek pomocy finansowej UE;

4. zdecydowanie uważa, że wzmocnienie państwa na szczeblu centralnym nie oznacza 
osłabienia jednostek administracyjnych, lecz stworzenie warunków do działania 
skutecznej administracji centralnej zdolnej do przygotowania całego kraju do 
przystąpienia do UE przy ścisłej współpracy między poszczególnymi szczeblami 
zarządzania; w związku z tym podkreśla potrzebę wzmocnienia koordynacji między 
poszczególnymi organami w sektorach istotnych z punktu widzenia transpozycji 
prawodawstwa UE;

Zwiększona obecność UE

5. z zadowoleniem przyjmuje ogólną strategię UE na rzecz Bośni i Hercegowiny, w tym 
zaakcentowanie obecności UE w Bośni i Hercegowinie przez powołanie przedstawiciela 
UE, posiadającego wzmocnioną pozycję, pełniącego podwójny mandat specjalnego 
przedstawiciela UE i szefa delegatury; wyraża uznanie dla specjalnego przedstawiciela 
UE/ szefa delegatury za wsparcie udzielane Bośni i Hercegowinie w sprawach 
związanych z UE oraz ułatwianie procesu integracji z UE; w pełnia popiera ambicje 
specjalnego przedstawiciela UE/ szefa delegatury, aby dopomóc władzom Bośni 
i Hercegowiny w umieszczeniu zagadnień związanych z przystąpieniem do UE w centrum 
procesu politycznego; w związku z tym apeluje do wszystkich podmiotów politycznych 
o współpracę na zasadzie ścisłego partnerstwa ze specjalnym przedstawicielem UE;

6. zwraca się do społeczności międzynarodowej o rozważenie konieczności likwidacji 
urzędu wysokiego przedstawiciela (OHR) i wypracowanie odpowiednich rozwiązań, 
w celu umożliwienia większego uczestnictwa i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym; 

7. z zadowoleniem zauważa istotny wkład Misji Policyjnej UE (EUPM) i prowadzonej przez 
EUFOR operacji Althea w stabilność i bezpieczeństwo Bośni i Hercegowiny oraz uważa 
je za ważne elementy wzmocnionej ogólnej strategii UE na rzecz Bośni i Hercegowiny; 
podkreśla cenny wkład EUPM w zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji 
przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości Bośni i Hercegowiny; z zadowoleniem 
przyjmuje wykonawczą rolę wojskową operacji Althea, polegającą na wspieraniu dążenia 
Bośni i Hercegowiny do utrzymania bezpiecznych i pewnych warunków życia w ramach 
odnowionego mandatu ONZ; 

Kryteria polityczne
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8. przypomina o swoim stanowisku, zgodnie z którym państwo powinno posiadać 
wystarczające uprawnienia ustawodawcze, budżetowe, wykonawcze i sądownicze, aby 
móc spełnić kryteria przystąpienia do UE;

9. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę dotyczącą Forum Koordynacji Parlamentarnej, 
zajmującego się sprawami ustawodawczymi związanymi z integracją z UE na różnych 
szczeblach zarządzania i mającego przyczyniać się do tego, by sprawy europejskie 
stawały się sprawami krajowymi; wprawdzie nie osiągnięto jeszcze porozumienia co do 
konkretnych zmian w konstytucji, uważa jednak pracę tymczasowego wspólnego 
komitetu za krok naprzód, gdyż po raz pierwszy politycy Bośni i Hercegowiny ustalili 
zinstytucjonalizowaną metodę prowadzenia dyskusji o zmianach konstytucyjnych bez 
obecności społeczności międzynarodowej i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, 
w sposób otwarty i przejrzysty dla opinii publicznej;

10. ponownie wzywa do osiągnięcia porozumienia i do zapewnienia pełnej zgodności 
z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sejdić-Finci i z art. 2 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wymagającym przestrzegania zasad 
demokratycznych i praw człowieka;

11. wzywa nowy rząd do ułatwienia przeglądu odpowiedniego prawodawstwa i do 
zapewnienia ustanowienia niezależnego, bezstronnego i skutecznego systemu sądowego 
zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz w celu wzmocnienia praworządności 
z korzyścią dla wszystkich obywateli; z zadowoleniem przyjmuje pewne postępy –
poczynione w drodze ustrukturyzowanego dialogu na temat sądownictwa – w zakresie 
osiągania równowagi między uprawnieniami sądowniczymi na szczeblu państwa i na 
szczeblu jednostek administracyjnych; apeluje jednak do rządu o skuteczne wdrożenie 
strategii w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości;

12. z zadowoleniem przyjmuje postęp w przygotowaniach do zakończenia nadzoru 
międzynarodowego nad Dystryktem Brczko;

13. w związku z porozumieniem politycznym między przywódcami partii apeluje do 
parlamentu państwowego o przyjęcie ustawy o spisie ludności oraz wzywa władze Bośni 
i Hercegowiny do pilnego przeprowadzenia niezbędnych przygotowań technicznych, gdyż 
jest to nie tylko niekwestionowany warunek wstępny otwierający szansę na przystąpienie 
do UE, lecz również kwestia istotna dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju;

14. wzywa władze Bośni i Hercegowiny do prowadzenia skutecznych dochodzeń i do 
ścigania przypadków korupcji, a także do skazywania większej liczby sprawców; 
z zadowoleniem przyjmuje ambicje dotyczące uruchomienia planu działania na rzecz 
zwalczania korupcji w służbie cywilnej;

15. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie dyrektorów agencji ds. zapobiegania korupcji 
i koordynowania walki z korupcją, a jednocześnie zwraca uwagę na pilną potrzebę 
udostępnienia zasobów finansowych i kadrowych niezbędnych do zagwarantowania, że 
agencja stanie się w pełni zdolna do działania;

16. jest zdania, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawa mniejszości i najsłabszych grup 
społecznych, które należy chronić przed bezpośrednią lub pośrednią dyskryminacją 
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i przemocą; 

17. wzywa władze Bośni i Hercegowiny, aby wzmocniły niezależne i różnorodne media 
wolne od nacisków politycznych oraz umożliwiły mediom swobodne informowanie 
o wydarzeniach we wszystkich częściach kraju; ubolewa nad stałą presją polityczną na 
krajowe media, a także nad groźbami wobec dziennikarzy; ponadto apeluje o rozwiązanie 
problemu znacznej politycznej i etnicznej fragmentaryzacji i polaryzacji mediów;

Ściganie zbrodni wojennych

18. wyraża uznanie dla władz Bośni i Hercegowiny – zarówno na szczeblu państwa, jak 
i jednostek administracyjnych – za szybką i adekwatną reakcję na żądania 
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY);

19. apeluje do nowego rządu, aby zwiększył zdolność prokuratur w całej Bośni 
i Hercegowinie do ścigania zbrodni wojennych, zredukował bardzo dużą liczbę zaległych 
spraw dotyczących zbrodni wojennych, rozwiązał problem polegający na możliwości 
stosowania różnych kodeksów karnych, co powoduje nierówne wyroki, oraz doprowadził 
do przyspieszenia postępów w zakresie ochrony świadków i w zakresie wdrażania 
krajowej strategii dotyczącej zbrodni wojennych; podkreśla, że proces przekazywania 
spraw dotyczących zbrodni wojennych z sądów na szczeblu państwowym do innych 
właściwych instancji musi odbywać się przy zastosowaniu obiektywnych i przejrzystych 
kryteriów; wzywa władze Bośni i Hercegowiny do przyspieszenia postępowań karnych 
w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych popełnionych w czasie wojny, a także 
do odpowiedniego zapewnienia ich ofiarom sprawiedliwości i zadośćuczynienia;

20. wzywa władze Bośni i Hercegowiny do wspierania i realizacji trwałego powrotu 
uchodźców i uchodźców wewnętrznych, a także do przyjęcia odpowiedniej strategii; 
stanowczo zachęca władze lokalne do zapewnienia infrastruktury umożliwiającej 
pomyślne powroty; zachęca władze Bośni i Hercegowiny do dalszych wysiłków na rzecz 
procesu wdrażania deklaracji z Sarajewa w sprawie uchodźców przez podjęcie 
kluczowych wyzwań, takich jak zapewnienie opieki zdrowotnej, zatrudnienia i usług 
socjalnych;

Edukacja

21. odnotowując pewne postępy w poprawie ogólnych ram edukacji, wzywa nowy rząd 
m.in. do poprawy koordynacji między 14 ministerstwami edukacji, do ograniczenia 
fragmentaryzacji systemu edukacyjnego i do uczynienia szkół bardziej otwartymi;

22. uznając istotną rolę edukacji w tworzeniu tolerancyjnego społeczeństwa wieloetnicznego, 
apeluje do wszystkich rządów w Bośni i Hercegowinie o wspieranie otwartego, 
niedyskryminującego systemu edukacji oraz o zlikwidowanie segregacji poszczególnych 
grup etnicznych (dwie szkoły pod jednym dachem) przez tworzenie wspólnych 
programów edukacyjnych i klas zintegrowanych w całym kraju; 

23. apeluje do nowego rządu o nasilenie działań w ramach planu dotyczącego potrzeb 
edukacyjnych Romów oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych na jego 
realizację; wzywa władze Bośni i Hercegowiny do wypracowania metod rejestracji 
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urodzeń wszystkich dzieci romskich, aby umożliwić im zapisy do szkół;

24. podkreśla, że należy poprawić ogólną jakość edukacji z myślą o zaspokojeniu potrzeb 
rynku pracy; wzywa władze Bośni i Hercegowiny do zajęcia się brakami w kształceniu 
zawodowym w celu przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także do 
zadbania – również z powodu konieczności gospodarczej – aby rozpoczęto akredytowanie 
instytucji edukacyjnych, a agencje zajmujące się uznawaniem stopni naukowych 
i dyplomów stały się w pełni zdolne do działania; 

25. apeluje do nowego rządu o poczynienie kroków koniecznych, aby odpowiednie 
zainteresowane strony w Bośni i Hercegowinie skorzystały w końcu z możliwości udziału 
w programach Unii Europejskiej dotyczących mobilności edukacyjnej, które są dla nich 
otwarte od 2007 r.;

Kwestie gospodarcze i społeczne

26. odnotowuje obniżenie się poziomu życia wraz ze wzrostem bezrobocia, w szczególności 
wśród młodych ludzi w wieku 18–24 lat; zdecydowanie uważa, że dobrobyt gospodarczy 
i perspektywy zatrudnienia, zwłaszcza dla ludzi młodych, mają kluczowe znaczenie dla 
dalszego rozwoju kraju; zwraca się do nowego rządu o przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego, który był utrudniany przez ociężałą strukturę zarządzania, nadmiernie 
rozbudowaną i kosztowną biurokrację państwową oraz długotrwałe problemy związane 
z przestępczością zorganizowaną i korupcją;

27. zachęca przywódców państw i szefów przedsiębiorstw do dalszego dokładania wszelkich 
starań, aby przywrócić zaufanie inwestorów i stworzyć środowisko przyjazne dla biznesu, 
gdyż Bośnia i Hercegowina spadła na ostatnie miejsce w regionie pod względem klimatu 
dla inwestycji; 

28. apeluje do nowego rządu o zajęcie się skutkami kryzysu gospodarczego, utrwalenie 
rzetelnej polityki fiskalnej, a także przyjęcie budżetu państwowego na 2012 r. oraz 
globalnych ram polityki fiskalnej w latach 2011 i 2013; za istotne uważa przyspieszenie 
tempa restrukturyzacji gospodarczej, w szczególności w Federacji;

29. ponownie apeluje do wszystkich zainteresowanych podmiotów, aby działały na rzecz 
pełnego utworzenia jednolitego obszaru gospodarczego w całym kraju przez wzmocnienie 
koordynacji polityki gospodarczej między rządami jednostek administracyjnych, 
usunięcie przeszkód w tworzeniu wystarczających ram prawnych oraz sprzyjanie 
wytworzeniu się ogólnokrajowej konkurencji;

30. z zadowoleniem przyjmuje postępy na drodze do przyjęcia na szczeblu państwowym 
ustawy o pomocy państwa oraz wzywa Zgromadzenie Parlamentarne Bośni 
i Hercegowiny do jej szybkiego przyjęcia w celu umożliwienia wejścia w życie układu 
o stabilizacji i stowarzyszeniu, gdyż jest to jeden z wymogów;

31. zwraca się do nowego rządu o utworzenie skutecznego i zrównoważonego systemu 
pomocy społecznej, a także lepsze adresowanie świadczeń socjalnych; wzywa władze 
Bośni i Hercegowiny, aby bardziej stanowczo zaangażowały się w sprawy takie jak 
polityka zatrudnienia, spójność społeczna i równość płci; za istotną uważa poprawę 
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koordynacji między sektorami edukacji i rynku pracy w celu lepszego zaspokojenia 
potrzeb rynku pracy;

32. wzywa rząd państwowy i rządy jednostek administracyjnych, aby usunęły przeszkody 
przyczyniające się do niskiej mobilności pracowników w kraju, harmonizując prawo 
pracy oraz systemy emerytalne i systemy ochrony socjalnej między poszczególnymi 
jednostkami administracyjnymi, również między kantonami, a tym samym wspierając 
większą mobilność w całym kraju;

Współpraca regionalna

33. wyraża uznanie dla Bośni i Hercegowiny za jej proaktywną rolę w procesie realizacji 
deklaracji z Sarajewa, a także przyjęcie wspólnego oświadczenia ministrów 
zagranicznych Bośni i Hercegowiny, Serbii, Chorwacji i Czarnogóry odnoszącego się do 
zakończenia przesiedleń i do wypracowania trwałych rozwiązań dla znajdujących się 
w niestabilnej sytuacji uchodźców i uchodźców wewnętrznych; 

34. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz rozwiązania nieuregulowanych problemów 
między Bośnią i Hercegowiną, Serbią oraz Chorwacją, a także intensyfikację tych 
wysiłków w ostatnich kilku miesiącach; zachęca wszystkie strony, w tym władze Bośni 
i Hercegowiny, do zwracania szczególnej uwagi na współpracę dwustronną i regionalną 
w dziedzinie sądownictwa i bezpieczeństwa;

35. odnotowując, że Bośnia i Hercegowina oraz Serbia nawiązały stosunki dobrosąsiedzkie, 
wzywa Bośnię i Hercegowinę, aby nie odraczała podpisania protokołu dotyczącego 
wymiany dowodów w sprawach zbrodni wojennych oraz nawiązała ściślejszą współpracę 
w tej newralgicznej dziedzinie; z zadowoleniem przyjmuje jednak umowę dwustronną 
między Bośnią i Hercegowiną a Serbią w sprawie współpracy dotyczącej wymiany 
informacji w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną, z przemytem narkotyków 
i organów ludzkich i handlem nimi, z nielegalną migracją oraz z terroryzmem;

36. uznając, że przystąpienie Chorwacji do UE będzie miało również wpływ na stosunki
dwustronne, zwraca się do władz Bośni i Hercegowiny o dołożenie wszelkich starań 
w celu dostosowania odpowiedniego prawodawstwa Bośni i Hercegowiny na 
poszczególnych szczeblach zarządzania do prawodawstwa UE w dziedzinie weterynarii, 
bezpieczeństwa fitosanitarnego i bezpieczeństwa żywności, a także o unowocześnienie 
lub utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi szeregu przejść granicznych 
z Chorwacją w celu ułatwienia kontroli granicznych wymaganych przez UE;

°
°      °

37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącej/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Bośni i Hercegowiny i jej 
jednostek administracyjnych.


