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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina által elért haladásról szóló 
2012. évi jelentésről
(2012/2865(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-
Hercegovina között 2008. június 16-án aláírt stabilizációs és társulási megállapodásra, 
amelyet valamennyi uniós tagállam és Bosznia-Hercegovina is ratifikált,

– tekintettel a Bosznia és Hercegovina európai partnerségében megfogalmazott elvekről, 
prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/55/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 18-i 2008/211/EK tanácsi határozatra1,

– tekintettel a Tanács Bosznia-Hercegovináról szóló 2011. július 18-i határozatára2, és 2011. 
március 21-i, 2011. október 10-i, 2011. december 5-i, 2012. június 25-i és 2012. december 
11-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2012–2013” című, 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2012)0600) és a 
Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről szóló, 2012. október 10-én elfogadott 
2012. évi jelentésre (SWD(2012)3035),

– tekintettel az Európai Parlament és Bosznia-Hercegovina parlamenti közgyűlése közötti, 
2012. október 29–30-án Szarajevóban tartott 14. parlamentközi ülés együttes 
nyilatkozatára,

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen a Bosznia-Hercegovina által elért 
haladásról szóló jelentésről szóló 2012. március 14-i3, valamint a „Bővítés: politikák, 
kritériumok és az EU stratégiai érdekei” című 2012. november 22-i állásfoglalására4,

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

A. mivel az EU továbbra is határozottan elkötelezett a szuverén és egységes, és az uniós 
tagság kilátásával rendelkező Bosznia-Hercegovina iránt;

B. mivel az ország uniós csatlakozásához szükséges előrehaladás felgyorsítása és a 
valamennyi polgár számára előnyt jelentő, érzékelhető eredmények elérése érdekében 
minden szinten jól működő intézményekre és átlátható irányítási mechanizmusokra, az 
ország vezető politikusai részéről pedig határozott és következetes elköteleződésre van 
szükség;

                                               
1 HL L 80., 2008.3.19., 18. o.
2 HL L 188., 2011.7.19., 30. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0085
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0453
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C. mivel továbbra is az alkotmányos reform az a legfontosabb reformlépés, amely lehetővé 
teheti Bosznia-Hercegovina számára, hogy hatékony és maradéktalanul működőképes 
állammá váljon, mivel látható előrelépésekre van szükség az államépítés, a kormányzás, 
az igazságszolgáltatás, a jogállamiság érvényesítése, a korrupció elleni küzdelem és az 
uniós normákhoz való közelítés kulcsterületein;

D. mivel a foglalkoztatási kilátások hiánya – kivált a fiatalok körében – és a korrupció 
továbbra is súlyosan hátráltatja az ország társadalmi-gazdasági és politikai fejlődését,

E. mivel a régió többi országával a jószomszédi viszony jegyében folytatott együttműködés a 
Bosznia-Hercegovinában és a Nyugat-Balkánon való békés együttélés és megbékélés 
előfeltétele;

Általános megállapítások

1. aggasztónak tartja, hogy az ország irányításával kapcsolatban továbbra sem alakult ki egy 
mindenki által osztott, általános megközelítés, ami azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
tovább nő Bosznia-Hercegovina lemaradása a régió más országaival szemben;

2. örömmel nyugtázza a helyhatósági választások békés, szabad és tisztességes 
lebonyolítását; kiemeli ugyanakkor, hogy a Mosztárban és Szrebrenicában tapasztaltakhoz 
hasonló választási vitákat a jövőben el kell kerülni;

3. üdvözli a nemzetközi ellenőrzés felfüggesztését a brčkói körzetben; felkéri a hatóságokat, 
hogy teljesítsék a Főképviselő Hivatalának bezárásához szükséges, de még el nem ért 
célkitűzéseket és feltételeket, a helyi lakosság nagyobb önrendelkezésének és 
felelősségvállalásának lehetővé tétele érdekében;

4. sürgeti a politikai vezetőket, hogy működjenek együtt és összpontosítsák erőfeszítéseiket a 
menetrend végrehajtására a Bizottsággal folytatott magas szintű párbeszéd részeként, a 
stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséhez és egy hiteles csatlakozási 
kérelem benyújtásához szükséges követelmények teljesítése érdekében; felkéri a politikai 
vezetőket és az összes hatóságot, hogy a csatlakozási folyamat során szorosan 
működjenek együtt az EU különleges képviselőjével;

5. méltatja a 2012. június 30-án lezárt európai uniós rendőri misszió jelentős
szerepvállalását; üdvözli az EUFOR Althea-művelet mandátumának meghosszabbítását és 
a műveleten belüli hangsúlyáthelyezést a kapacitásépítésre és a képzésre;

Politikai viszonyok

6. emlékeztet a működő intézmények fontosságára az ország európai integráció felé tett 
előrehaladása szempontjából; üdvözli, hogy a koalíció felbomlását és az öt hónapig tartó 
patthelyzetet követően a felek 2012 októberében újra tárgyalóasztalhoz ültek, és új 
minisztereket választottak a Miniszterek Tanácsába; aggodalommal töltik el, hogy a 
Bosznia-hercegovinai Föderáció kormányának átalakítása körüli bizonytalanságok miatt a 
folyamatok akadoznak;

7. üdvözli a 2012 első felében és 2012. október óta elért előrelépéseket, különösen a 
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népszámlásról és az állami támogatásról szóló fontos törvények elfogadását, a 2011., 
2012. és 2013. évi állami költségvetés elfogadását, a növény-egészségügyi csomag 
elfogadását, az állami támogatásokkal foglalkozó tanács és a Korrupció Elleni Hivatal 
kapcsán tett előrehaladást, valamint az állami és védelmi vagyonnal kapcsolatos politikai 
megállapodás elérését; felszólít ezek hatékony végrehajtására;

8. sürgeti a hatóságokat, hogy hajtsák végre a Sejdić-Finci ügyben született ítéletet az átfogó 
alkotmányos reform első lépéseként, amelyre szükség van egy olyan modern és működő 
demokrácia felé történő elmozduláshoz, amelyben etnikai hovatartozásától függetlenül 
valamennyi polgár azonos polgári és szabadságjogokat élvez; 

9. megismétli, hogy egyszerűsíteni kell a Bosznia-hercegovinai Föderáció felépítését, amely 
még ma is az 1999-es Washingtoni Egyezményre épül; sürgeti a Bizottságot és az EU 
különleges képviselőjét, hogy segítse a Föderációt e törekvésben;

10. felszólítja valamennyi illetékes hatóságot, hogy biztosítsák egy független, pártatlan és 
hatékony igazságszolgáltatási rendszer kiépítését, és hatékonyan hajtsák végre az 
igazságügyi ágazat reformjára irányuló stratégiát és a háborús bűnökkel kapcsolatos 
nemzeti stratégiát; sürgeti a polgári és büntetőügyekben kialakult ítélkezési gyakorlat 
harmonizációját a különböző igazságügyi és bűnvádi eljárási rendszerek között, valamint 
az igazságszolgáltatás tárgyában az EU és Bosznia-Hercegovina között lefolytatott 
strukturált párbeszéd keretében született valamennyi ajánlás végrehajtását;

11. felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy gondoskodjanak a közigazgatás 
reformjának előrehaladásáról és az igazgatási kapacitások megerősítéséről valamennyi, 
uniós ügyekkel foglalkozó kormányzati szinten; hangsúlyozza, hogy a hatékony 
koordinációs mechanizmusok kiépítésére és a személyzet képzettségi szintjének emelésére 
kell összpontosítani; 

12. aggodalmának ad hangot az országban széles körben elterjedt korrupció és annak politikai 
pártokhoz való kötődése kapcsán; kéri az illetékes hatóságokat, hogy minden szükséges 
eszközt biztosítsanak a Korrupció Elleni Hivatalnak ahhoz, hogy elérje a teljes körű 
működőképességet, a vizsgálatok és ítéletek tekintetében mérhető eredményeket mutasson 
fel, és végrehajtsa a harmadik GRECO-jelentés még meg nem valósult ajánlásait;  
hangsúlyozza, hogy hatékonyan fel kell lépni az emberkereskedelemmel szemben eljárás 
alá vonva az elkövetőket, valamint védelmet és kártérítést biztosítva az áldozatok 
számára;

13. felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy erősítsék meg a független és 
sokszínű, politikai befolyástól és etnikai felaprózottságtól és megosztottságtól mentes 
médiát; sajnálatosnak tartja a folyamatos politikai nyomást és az újságírókat érő 
fenyegetéseket; aggodalmát fejezi ki a Hírközlési Szabályozó Hatóság függetlenségének 
aláásására irányuló törekvések miatt;

14. kéri az illetékes hatóságokat, hogy hajtsák végre a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról 
szóló jogszabályokat és szakpolitikákat; aggasztónak tartja az LMBT személyekkel 
szembeni gyűlöletbeszédet, az őket érő fenyegetéseket és zaklatást; kéri a hatóságokat, 
hogy aktívan mozdítsák elő a romák tényleges integrációját;
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15. megállapítja, hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak a parlamentekben, valamint hogy 
munkavállalási jogaikat gyakran semmibe veszik; aggodalmát fejezi ki a kiterjedt és be 
nem jelentett, családon belüli erőszak, valamint az elkövetőkkel szemben kiszabott 
büntetések túlzott enyhesége miatt;

16. üdvözli a háború alatt Bosznia-Hercegovinában elkövetett nemi erőszak, szexuális 
visszaélés és kínzás áldozatai számára kidolgozott program tervezetét; sürgeti, hogy 
bocsássanak elegendő forrást a konfliktushoz kapcsolódó szexuális visszaélés 
áldozatainak szisztematikus rehabilitációjára, amelynek ki kell terjednie az áldozatok 
kárpótlására – társadalmi státuszuktól függetlenül –, orvosi és pszichológiai ellátásukra, 
valamint megfelelő szociális szolgáltatások biztosítására; kéri valamennyi illetékes 
hatóságot, hogy hívják fel a közvélemény figyelmét az áldozatok helyzetére;

17. minden illetékes hatóságot arra kér, hogy segítsék elő a menekültek és az országon belül 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek visszatérését, lakhatást, oktatást, szociális 
védelmet és munkalehetőséget biztosítva az érintetteknek; kéri, hogy a hatóságok azzal is 
segítsék elő a folyamatot, hogy valamennyi hazatérő menekültnek méltányos és megfelelő 
pénzügyi támogatást nyújtanak, beleértve a Poszavinába visszatérő horvát menekülteket 
is;

18. határozottan elítél minden olyan kísérletet, Bosznia-Hercegovinában vagy a világ bármely 
más pontján, amely a Szrebrenicában végrehajtott népirtás jelentőségének leminősítésére 
vagy megtörténtének tagadására irányul;

Társadalmi-gazdasági kérdések

19. minden szinten sürgeti a kormányzatokat a hatékony és eredményes költségvetési politika 
fenntartására; aggasztónak tartja az informális gazdaság méreteit és a munkanélküliség 
magas szintjét, különösen a nők és a fiatalok körében; aggodalmának ad hangot a 
jogállamiság gyenge érvényesülése és a felaprózott gazdasági tér gazdasági növekedésre 
és beruházásokra gyakorolt hatását illetően;

20. aggasztónak tartja, hogy nincs lehetőség a szociális párbeszéd nemzeti szintű 
lefolytatására, és hogy a szociális párbeszéd egyéb szinteken is minimális;

21. bár megállapítja, hogy az oktatás általános keretének fejlesztése terén sikerült némi 
haladást elérni, ismételten felhívja a Miniszterek Tanácsát többek között a 13 oktatási 
minisztérium és a brčkói körzetben működő oktatásügyi hivatal közötti együttműködés 
javítására, valamint az oktatási rendszer széttöredezettségének csökkentésére;

22. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés biztosítása révén 
javítani kell az oktatás általános színvonalát; felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, 
hogy orvosolják a szakmunkásképzés hiányosságait annak érdekében, hogy közvetlen 
külföldi befektetést vonzzanak az országba, illetve biztosítsák – többek között gazdasági 
szükségszerűségből –, hogy megkezdődjön az oktatási intézmények akkreditációja, és 
működésre kész állapotba kerüljenek a képesítések és diplomák elismerésével foglalkozó 
hivatalok;

23. sürgeti az összes illetékes hatóságot, hogy az ország valamennyi iskolájában vessenek 



PE504.014v02-00 6/6 RE\925453HU.doc

HU

véget a gyermekek etnikai szegregációjának, és mozdítsák elő mindenekelőtt a roma 
gyermekek oktatásba való hatékony bevonását, többek között az iskolák erre való 
felkészültségével kapcsolatos programok kidolgozásával; általánosságban fokozottabb 
erőfeszítésekre hív fel a családok szétszakadásának megakadályozása és a veszélyeztetett 
családok számára nyújtott támogató szolgáltatások körének bővítése érdekében;

24. kéri a hatóságokat, hogy a jogszabályokat igazítsák az uniós szakmai képesítések 
elismerése tekintetében irányadó uniós jogi kerethez; sürgeti a hatóságokat, hogy 
foglalkozzanak a kulturális intézményekre – pl. a Nemzeti Múzeumra, a Nemzeti 
Könyvtárra és a Történelmi Múzeumra – vonatkozó jogi keret és finanszírozás kérdésével;

25. kéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy léptessenek érvénybe megfelelő 
intézkedéseket a vízummentes utazási rendszert érintő további visszaélések 
megakadályozására, és hogy lépjenek fel hatékonyan az uniós tagállamokban lefolytatott 
menekültügyi eljárásokat érintő szervezett visszaélésekkel szemben;

Regionális együttműködés és kétoldalú kérdések

26. elismerően szól Bosznia-Hercegovina regionális együttműködésben való konstruktív 
szerepvállalásáról, és kéri az országot, hogy minden szomszédjával működjön együtt a 
közös határok megállapításában;

27. kéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a Horvátország uniós 
csatlakozásával kapcsolatos előkészületeket, a megfelelő nemzeti jogszabályaik uniós 
joghoz való hozzáigazításával, valamint a horvát határon felállítandó uniós 
határállomások létrehozásához szükséges infrastruktúra korszerűsítése vagy kiépítése 
révén; 

28. ismételten felszólít a koszovói állampolgárok belépésének engedélyezésére, mivel 
Bosznia-Hercegovina az utolsó ország a térségben, amely még mindig nem engedélyezi a 
koszovói állampolgároknak a területére való belépést; ezért kéri a bosznia-hercegovinai 
hatóságokat, hogy követve Szerbia és más országok példáját, ismerjék el a koszovói 
állampolgárok úti okmányait az ország területére való belépésre feljogosító 
okmányokként;

°
°      °

29. 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 területi egységei kormányainak és parlamentjeinek.


