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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Босна и 
Херцеговина за 2012 г.
(2012/2865(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и 
Херцеговина, от друга страна, подписано на 16 юни 2008 г. и ратифицирано от 
всички държави членки на ЕС и от Босна и Херцеговина,

– като взе предвид Решение 2008/211/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското 
партньорство с Босна и Херцеговина, и за отмяна на Решение 2006/55/EО1,

– като взе предвид решението на Съвета от 18 юли 2011 г.2 и заключенията на Съвета 
относно Босна и Херцеговина от 21 март 2011 г., 10 октомври 2011 г., 5 декември 
2011 г., 25 юни 2012 г. и 11 декември 2012 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 
периода 2012—2013 г.“ (COM(2012)600) и доклада за напредъка на Босна и 
Херцеговина за 2012 г., приет на 10 октомври 2012 г. (SWD(2012)335 окончателен),

– като взе предвид съвместната декларация от 14-тата междупарламентарна среща 
между Европейския парламент и парламента на Босна и Херцеговина, проведена на 
29 и 30 октомври 2012 г. в Сараево,

– като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 14 
март 2012 г. относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина3 и резолюцията 
от 22 ноември 2012 г. относно разширяване: политики, критерии и стратегическите 
интереси на ЕС 4,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС остава с твърд ангажимент за суверенна и единна Босна и 
Херцеговина, пред която стои перспективата за членство в ЕС;

Б. като има предвид, че за да се ускори напредъкът на страната към членство в ЕС и да 
се постигнат осезаеми резултати в полза на всички граждани, се изискват 
функциониращи институции и ясни координационни механизми на всички 
равнища, както и твърд и съгласуван ангажимент от политическите лидери на тази 

                                               
1 OВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 18.
2 ОВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 30.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0085.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0453.
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страна;

В. като има предвид, че конституционната реформа остава ключовата реформа за 
превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна и напълно функционираща 
държава; като има предвид, че е необходим осезаем прогрес в ключови области на 
държавното изграждане, управлението, съдебната система, прилагането на 
принципите на правовата държава, борбата срещу корупцията и приближаването 
към стандартите на ЕС;

Г. като има предвид, че липсата на перспективи за работа, особено за младежта, както 
и корупцията продължават да са сериозен проблем за социално-икономическото и 
политическото развитие на страната; 

Д. като има предвид, че сътрудничеството с другите страни в региона в дух на 
добросъседство е предварително изискване за мирното съжителство и помирението 
в рамките на Босна и Херцеговина и Западните Балкани;

Общи съображения

1. изразява загриженост от продължаващото отсъствие на споделена визия за общата 
посока на развитие на страната, което създава опасност Босна и Херцеговина да 
изостане допълнително от другите държави в региона;

2. приветства мирното, свободно и честно провеждане на местните избори; посочва 
обаче, че електорални спорове като тези в Мостар и Сребреница следва в бъдеще да 
се избягват;

3. приветства суспендирането на международното наблюдение в област Бръчко; 
приканва органите на властта да реализират неизпълнените цели и условия за 
затваряне на Службата на върховния представител, така че да се даде възможност за 
по-голяма местна съпричастност и отговорност;

4. настоятелно призовава политическите лидери да работят съвместно и да се 
съсредоточат върху прилагането на Пътната карта като част от диалога на високо 
равнище с Комисията, за да могат да изпълнят изискванията, които да позволят 
Споразумението за стабилизиране и асоцииране най-накрая да влезе в сила, и за 
представяне на убедителна заявка за членство; приканва политическите лидери и 
всички органи да работят в тясно сътрудничество със специалния представител на 
ЕС в рамките на присъединителния процес;

5. отбелязва значителния принос на полицейската мисия на ЕС, която приключи 
работата си на 30 юни 2012 г.; приветства подновяването на мандата на силите на 
ЕС — операция Althea и новия ѝ фокус върху изграждането на капацитет и 
обучението;

Политически условия

6. припомня колко са важни функциониращите институции за напредъка на страната в 
процеса на европейска интеграция; приветства връщането към диалог и избора на 
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нови министри в Министерския съвет през октомври 2012 г. след разпадането на 
коалицията и след пет месеца в патова ситуация; изразява загриженост относно 
блокирането, предизвикано от несигурността относно промените в правителството 
във Федерация Босна и Херцеговина; 

7. приветства напредъка, постигнат през първата половина на 2012 г. и от октомври 
насам, и по-специално приемането на важните закони за преброяването и 
държавната помощ, държавния бюджет за 2011, 2012 и 2013 г. и фитосанитарния 
пакет, напредъка относно Съвета за държавна помощ и Антикорупционната 
агенция, както и постигането на политическо споразумение относно държавната и 
военната собственост; призовава за ефективното им прилагане;

8. настоятелно призовава органите на властта да изпълнят съдебното решение по 
делото Сейдич и Финци като първа стъпка във всеобхватната конституционна 
реформа, необходима за преминаване към модерна и функционираща демокрация, в 
която всеки гражданин, независимо от етническата си принадлежност, се ползва с 
еднакви права и свободи; 

9. потвърждава необходимостта от опростяване на структурата на Федерация Босна и 
Херцеговина, която все още се основава на Вашингтонското споразумение от 
1994 г.; настоятелно призовава Комисията и специалния представител на ЕС да 
подпомагат федерацията в това отношение;

10. призовава компетентните органи да осигурят създаването на независима, 
безпристрастна и ефективна съдебна система и ефективно да приложат Стратегията 
за реформа на сектора на правосъдието и Националната стратегия за военните 
престъпления; настоятелно призовава за хармонизиране на съдебната практика по 
наказателни и граждански въпроси в различните съдебни и прокурорски системи, 
както и за изпълнение на всички препоръки от Структурирания диалог относно 
правосъдието между ЕС и Босна и Херцеговина;

11. призовава органите на властта на Босна и Херцеговина да постигнат напредък в 
реформирането на публичната администрация и укрепването на административния 
капацитет на всички равнища на управление, които работят по въпроси, свързани с 
ЕС; подчертава необходимостта да се постави акцент върху изграждането на 
ефективни координационни механизми и повишаването на квалификацията на 
персонала;

12. изразява загриженост относно високото равнище на корупция в страната и връзката 
ѝ с политически партии;  приканва отговорните органи да предоставят средства, за 
да започне изцяло да действа Антикорупционната агенция, да изградят практика за 
разследвания и осъдителни присъди и да изпълнят неизпълнените препоръки в 
третия доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO); подчертава 
необходимостта от ефективна борба срещу трафика на хора чрез съдебно 
преследване на извършителите и предоставяне на закрила и компенсация за 
жертвите;

13. призовава органите на Босна и Херцеговина да укрепят независимите и 
разнообразни медии без политическа намеса, етническа разпокъсаност и 
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поляризация;   изразява съжаление относно продължаването на политическия 
натиск и заплахите срещу журналисти; изразява загриженост относно опитите да се 
наруши независимостта на Агенцията за регулиране на съобщенията;

14. приканва компетентните органи да приложат антидискриминационните закони и 
политики; изразява загриженост относно подбуждащите към омраза изказвания, 
заплахите и тормоза срещу ЛГБТ лица; приканва органите активно да насърчават 
ефективното приобщаване на ромите;

15. отбелязва, че жените все още са представени в недостатъчна степен в парламентите 
и че техните трудови права често се пренебрегват; изразява загриженост относно 
високото равнище, недокладването и недостатъчното предявяване на обвинения по 
отношение на домашното насилие;

16. приветства проекта на програма за жертви на военновременно изнасилване, 
сексуален тормоз и изтезания в Босна и Херцеговина; настоятелно призовава да се 
отпуснат достатъчни ресурси за реабилитиране на жертвите на сексуално насилие, 
свързано с конфликта, по системен начин, като това включва компенсации без оглед 
на тяхното обществено положение, медицински и психологически грижи и 
адекватни социални услуги; призовава всички компетентни органи да увеличават 
публичната осведоменост относно положението на жертвите;

17. призовава всички компетентни органи да улесняват устойчивото завръщане на 
бежанците и вътрешно разселените лица, като гарантират достъпа им до жилищно 
настаняване, образование, социална закрила и заетост; настоятелно ги призовава да 
улеснят този процес и като отпускат финансова помощ на всички завръщащи се 
бежанци по справедлив и подходящ начин, включително при завръщането на 
хърватските бежанци в Посавина;

18. решително осъжда всякакви опити, в Босна и Херцеговина или където и да е по 
света, да се омаловажава или отрича геноцидът, извършен в Сребреница;

Социално-икономически въпроси

19. настоятелно призовава правителствата на всички равнища да поддържат стабилна 
фискална политика; изразява загриженост за размера на неформалната икономика и 
високото равнище на безработица, по-специално сред жените и младежта; изразява 
загриженост относно въздействието, което слабостта на принципите на правовата 
държава и разпокъсаното икономическо пространство имат върху икономическия 
растеж и инвестициите;

20. изразява загриженост, че няма условия за провеждане на социален диалог на 
национално равнище и че социалният диалог на другите равнища е минимален;

21. макар да отбелязва известен напредък в подобряването на общата рамка за 
образование, повтаря призива си към Министерския съвет, наред с другото, да 
подобри координацията сред 13-те министерства на образованието и отдела по 
образованието в област Бръчко и да намали разпокъсаността на образователната 
система;
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22. подчертава необходимостта от подобряване на качеството на образованието като 
цяло, което да отговори на потребностите на пазара на труда; призовава органите на 
Босна и Херцеговина да преодолеят пропуските на професионалното обучение, за 
да привличат преки чуждестранни инвестиции, както и да гарантират, наред с други 
причини и поради икономическата необходимост, че ще започне акредитирането на 
образователни институции и че агенциите, отговарящи за признаването на 
образователните степени и дипломи, ще започнат да работят пълноценно;

23. настоятелно призовава всички компетентни органи да прекратят етническата 
сегрегация на децата във всички училища в цялата страна и да насърчават 
ефективното приобщаване по-специално на ромските деца в системата на 
образованието, наред с другото чрез програми за училищна готовност; призовава 
като цяло за повече усилия за предотвратяване на разделянето на семейства и 
повече услуги за подкрепа на семействата, изложени на риск;

24. приканва органите на властта да приведат законодателството в съответствие с 
достиженията на правото на Съюза в областта на признаването на професионалните 
квалификации от ЕС; настоятелно призовава органите на властта да вземат мерки по 
правната рамка и финансирането за културни институции като Националния музей, 
Националната библиотека и Историческия музей;

25. настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да въведат адекватни 
мерки за предотвратяване на по-нататъшни злоупотреби с безвизовия режим на 
пътуване и да предприемат ефективни действия срещу организираната злоупотреба 
с процедурите за убежище в държавите — членки на ЕС;

Регионално сътрудничество и двустранни въпроси

26. поздравява Босна и Херцеговина за конструктивната ѝ роля в регионалното 
сътрудничество и приканва страната да работи за определяне на границите с всички 
съседи;

27. настоятелно призовава органите в Босна и Херцеговина да ускорят подготовката за 
присъединяването на Хърватия към ЕС, като приведат съответното законодателство 
на Босна и Херцеговина в съответствие с това на ЕС и като подобрят или изградят 
необходимата инфраструктура на бъдещите постове за гранични проверки с 
Хърватия;

28. настоятелно и нееднократно призовава да се позволи влизане на граждани на 
Косово, защото Босна и Херцеговина остава единствената страна в региона, която 
не ги допуска на своя територия; поради това настоятелно призовава ораните на 
Босна и Херцеговина да приемат необходимите пътни документи на гражданите на 
Косово за влизане в страната, както това се прави от Сърбия и от други държави;

°
°      °

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
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председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията и на 
правителствата и парламентите на Босна и Херцеговина и нейните федеративни 
единици.


