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Usnesení Evropského parlamentu o výroční zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za 
rok 2012
(2012/2865(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé podepsanou dne 
16. června 2008 a ratifikovanou všemi členskými státy EU a Bosnou a Hercegovinou,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/211/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách 
a podmínkách evropského partnerství s Bosnou a Hercegovinou a o zrušení rozhodnutí 
2006/55/ES1,

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 18. července 20112 a na závěry Rady o Bosně a 
Hercegovině z 21. března 2011, 10. října 2011, 5. prosince 2011, 25. června 2012 a 
11. prosince 2012,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie rozšíření 
a hlavní výzvy v letech 2012–2013“ (COM(2012)600) a na zprávu o pokroku Bosny a 
Hercegoviny za rok 2012 přijatou dne 10. října 2012 (SWD(2011)335 final),

– s ohledem na společné prohlášení ze 14. meziparlamentní schůze Evropského parlamentu 
a Parlamentního shromáždění Bosny a Hercegoviny, která se konala v Sarajevu ve dnech 
29. a 30. října 2012,

– s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 14. března 2012 o 
zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny3 a na usnesení ze dne 22. listopadu 2012 
o rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy4,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU pokračuje ve své jednoznačné podpoře svrchované a jednotné 
Bosny a Hercegoviny, která má vyhlídky na členství v EU;

B. vzhledem k tomu, že v zájmu urychlení postupu země směrem k členství v EU a dosažení 
hmatatelných výsledků, které jsou k prospěchu všech občanů, jsou zapotřebí funkční 
orgány a jasné mechanismy koordinace na všech úrovních i pevné a důsledné odhodlání 
politických vůdců země;

C. vzhledem k tomu, že reforma ústavy stále zůstává klíčovou reformou pro přeměnu Bosny 
a Hercegoviny v efektivní a plně funkční stát; vzhledem k tomu, že je zapotřebí 

                                               
1 Úř. věst. L 80, 19.3.2008, s. 18.
2 Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 30.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0085.
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0453.
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hmatatelný pokrok v klíčových oblastech, jako jsou budování státu, správa věcí veřejných, 
soudnictví, uplatňování zásad právního státu, boj proti korupci a přibližování se 
standardům EU;

D. vzhledem k tomu, že nedostatečné vyhlídky na zaměstnání, zejména pro mladé lidi, a 
korupce nadále vážně postihují socioekonomický a politický rozvoj země;

E. vzhledem k tomu, že spolupráce s ostatními zeměmi v regionu v dobrém sousedském 
duchu je základním předpokladem mírového soužití a usmíření mezi Bosnou a 
Hercegovinou a západním Balkánem;

Obecné informace

1. je znepokojen tím, že nadále chybí společná vize celkového směřování země, což s sebou 
nese nebezpečí, že se Bosna a Hercegovina bude dále propadat a ještě více zaostávat za 
ostatními zeměmi této oblasti;

2. oceňuje mírovou, svobodnou a spravedlivou organizaci místních voleb; poukazuje však na 
to, že sporům spojeným s volbami, ke kterým došlo v Mostaru a Srebrenici, je třeba se 
v budoucnu vyhnout;

3. vítá pozastavení mezinárodního dohledu v oblasti Brčko; vyzývá orgány, aby splnily 
dosud nedosažené cíle a podmínky uzavření úřadu vysokého představitele, a umožnily tak 
větší samostatnost a odpovědnost na místní úrovni;

4. naléhavě vyzývá politické vůdce, aby pracovali společně a soustředili se na provádění 
plánu postupu v rámci dialogu na vysoké úrovni s Komisí, aby tak byli schopni splnit 
požadavky pro to, aby Dohoda o stabilizaci a přidružení vstoupila konečně v platnost, a 
pro předložení důvěryhodné žádosti o členství; vyzývá politické vůdce a všechny orgány, 
aby pokud jde o proces přistoupení, úzce spolupracovali se zvláštním zástupcem EU;

5. bere na vědomí významný přínos policejní mise EU, která byla ukončena dne 30. června 
2012; vítá obnovení mandátu operace sil EU nazvané Althea a její nové zaměření na 
budování kapacit a výcvik;

Politické podmínky

6. připomíná význam fungování orgánů pro pokrok země v rámci procesu evropské 
integrace; vítá návrat k dialogu a volbu nových ministrů do Rady ministrů v říjnu 2012, po 
rozpadu koalice a patové situaci trvající pět měsíců; obává se obstrukcí pramenících z 
nejistoty ohledně přerozdělení funkcí ve vládě Bosny a Hercegoviny;

7. vítá pokrok dosažený v první polovině roku 2012 a od října, zejména přijetí důležitých 
zákonů o sčítání lidu a státní pomoci, přijetí státního rozpočtu na roky 2011, 2012 a 2012 
a přijetí souboru fytosanitárních opatření, a dále pak pokrok týkající se Rady pro státní 
podporu a Protikorupční kanceláře i dosažení politické dohody o státním majetku a 
majetku obranných sil; žádá jejich účinné provedení;

8. naléhavě žádá orgány, aby vykonaly rozsudek ve věci Sejdić a Finci jakožto první krok ke 
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komplexní reformě ústavy, která je nezbytná k tomu, aby se země posunula dále směrem k 
funkční demokracii, ve které se každý občan bez ohledu na etnickou příslušnost těší 
stejným právům a svobodám; 

9. znovu opakuje, že je třeba zjednodušit strukturu federace Bosny a Hercegoviny, která je 
dosud založena na Washingtonské dohodě z roku 1994; naléhavě vyzývá Komisi a 
zvláštního zástupce EU, aby byli federaci v jejím snažení nápomocni;

10. vyzývá všechny příslušné orgány, aby zajistily zřízení nezávislého, nestranného a 
účinného soudního systému a aby účinně prováděly strategii reformy soudnictví a národní 
strategii pro vyšetřování válečných zločinů; naléhavě požaduje harmonizaci judikatury 
v záležitostech trestního a občanského práva v rámci různých soudních systémů a systémů 
trestního stíhání i provádění všech doporučení strukturovaného dialogu mezi EU a Bosnou 
a Hercegovinou o soudnictví;

11. vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby pokročily s reformou veřejné správy a posílily 
správní kapacity na všech vládních úrovních, které se zabývají záležitostmi spojenými 
s EU; zdůrazňuje, že je třeba soustředit se na vytvoření účinného mechanismu koordinace 
a na zvýšení kvalifikace zaměstnanců;

12. vyjadřuje znepokojení nad vysokou mírou korupce v zemi a její provázaností 
s politickými stranami; vyzývá odpovědné orgány, aby poskytly Protikorupční kanceláři 
prostředky na to, aby se stala plně provozuschopnou, dále aby vytvořily souhrn 
dosavadních výsledků v oblasti vyšetřování a usvědčení a aby provedly zbývající 
doporučení obsažená ve zprávě Skupiny států proti korupci; podtrhuje nutnost účinného 
boje proti obchodu s lidmi prostřednictvím stíhání pachatelů a poskytování ochrany a 
odškodnění obětem;

13. vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby posílily nezávislé a různorodé sdělovací 
prostředky, které budou oproštěny od politického vměšování se, etnické roztříštěnosti a 
polarizace; vyjadřuje politování nad přetrvávajícím politickým tlakem na novináře a také 
nad hrozbami namířenými proti nim; vyjadřuje znepokojení nad pokusy oslabit 
nezávislost regulační agentury pro komunikaci;

14. vyzývá příslušné orgány, aby provedly protidiskriminační zákony a politiky; je 
znepokojen nenávistnou rétorikou, hrozbami a obtěžováním, které jsou namířeny proti 
LGBT osobám; vyzývá orgány, aby aktivně podporovaly účinné začlenění Romů;

15. poznamenává, že ženy jsou v parlamentu i nadále nedostatečně zastoupeny a že jejich 
práva na zaměstnání jsou často ignorována; vyjadřuje znepokojení nad vysokou mírou 
domácího násilí, nad tím, že není ohlašováno a že není dostatečně stíháno;

16. vítá návrh programu pro oběti znásilnění, sexuálního zneužívání a mučení během války v 
Bosně a Hercegovině; naléhavě požaduje dostatečné prostředky na systematickou 
rehabilitaci obětí sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem, a to včetně odškodnění bez 
ohledu na jejich společenský status, lékařské a psychologické péče i náležitých sociálních 
služeb; vyzývá všechny příslušné orgány, aby šířily osvětu ohledně statusu obětí;

17. vyzývá všechny příslušné orgány, aby napomohly udržitelnému návratu uprchlíků a 
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vnitřně vysídlených osob tím, že jim zajistí přístup k bydlení, vzdělání, sociální ochraně a 
zaměstnání; naléhavě je vyzývá, aby tomuto procesu napomohly také tím, že poskytnou 
spravedlivou a přiměřenou finanční pomoc všem vracejícím se uprchlíkům, včetně 
chorvatských uprchlíků vracejících se do Posáví;

18. rozhodně odsuzuje veškeré pokusy, a to ať v Bosně a Hercegovině nebo kdekoliv jinde, 
zlehčovat nebo popírat genocidu, ke které došlo v Srebrenici;

Socioekonomické záležitosti

19. naléhavě vyzývá vlády na všech úrovních, aby zachovaly řádné fiskální politiky; je 
znepokojen mírou neformální ekonomiky a vysokou nezaměstnaností, zejména v případě 
žen a mladých lidí; vyjadřuje znepokojení nad dopadem slabého právního státu a 
roztříštěného hospodářského prostoru na hospodářský růst a investice;

20. je znepokojen tím, že neexistují zařízení umožňující sociální dialog na úrovni státu a že 
sociální dialog na ostatních úrovních probíhá pouze v nejzákladnější formě;

21. přestože bere na vědomí určitý pokrok ve zdokonalení obecného vzdělávacího rámce, 
opakovaně vyzývá Radu ministrů, aby mimo jiné zlepšila koordinaci mezi 13 ministerstvy 
pověřenými školstvím a úřadem pro vzdělávání v oblasti Brčko a aby snížila roztříštěnost 
vzdělávacího systému;

22. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit celkovou kvalitu vzdělávání, aby odpovídalo potřebám 
pracovního trhu; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby se zabývaly nedostatky 
odborné přípravy s cílem získat přímé zahraniční investice a zajistit, aby mimo jiné 
z důvodu hospodářské nezbytnosti byla zahájena akreditace vzdělávacích institucí a aby se 
agentury zabývající se uznáváním dosaženého vzdělání a diplomů staly plně 
provozuschopnými;

23. naléhavě vyzývá všechny příslušné orgány, aby ukončily etnickou segregaci dětí ve všech 
školách v celé zemi a aby podporovaly účinné začlenění především romských dětí do 
systému vzdělávání, mimo jiné pomocí programů připravujících na školní docházku; 
obecně vyzývá k tomu, aby se intenzivně usilovalo o předcházení rozpadu rodin a k 
silnější podpoře služeb pro ohrožené rodiny;

24. vyzývá orgány, aby přiblížily právní předpisy acquis o uznávání profesní kvalifikací EU; 
naléhavě vyzývá orgány, aby se zabývaly právním rámcem a financováním kulturních 
institucí, jako jsou národní muzeum, národní knihovna a historické muzeum;

25. naléhavě vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby zavedly patřičná opatření s cílem 
zabránit dalšímu zneužívání bezvízového režimu cestování a účinně řešit organizované 
zneužívání postupů azylového řízení v členských státech EU;

Regionální spolupráce a dvoustranné záležitosti

26. oceňuje konstruktivní úlohu Bosny a Hercegoviny v oblasti regionální spolupráce a 
vyzývá tuto zemi, aby pracovala na vymezení hranic se všemi sousedními zeměmi;
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27. naléhavě vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby zintenzivnily přípravy na přistoupení 
Chorvatska k EU tím, že přizpůsobí příslušné vnitrostátní právní předpisy právním 
předpisům EU, a také tím, že vybudují nezbytnou infrastrukturu na budoucích stanovištích 
hraniční kontroly na hranicích s Chorvatskem;

28. opakovaně naléhavě žádá, aby byl občanům Kosova povolen vstup do země, neboť Bosna 
a Hercegovina zůstává jedinou zemí v regionu, která jim vstup na své území neumožňuje; 
naléhavě proto žádá orgány Bosny a Hercegoviny, aby uznávaly požadované cestovní 
doklady občanů Kosova za účelem jejich vstupu do země, stejně jako to činí Srbsko 
a rovněž další země;

°
°      °

29. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi 
a vládám a parlamentům Bosny a Hercegoviny a jejích územních samosprávných celků.


