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Europos Parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos 
ataskaitos
(2012/2865(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, pasirašytą 2008 m. birželio 16 d. ir ratifikuotą visų 
ES valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/211/EB dėl principų, 
prioritetų ir sąlygų, įvardytų Europos partnerystėje su Bosnija ir Hercegovina, 
panaikinantį Sprendimą 2006/55/EB1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimą2 ir 2011 m. kovo 21 d., 2011 m. 
spalio 10 d., 2011 m. gruodžio 5 d., 2012 m. birželio 25 d. ir 2012 m. gruodžio 11 d. 
Tarybos išvadas dėl Bosnijos ir Hercegovinos,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „2012–2013 m. 
plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2012) 600) ir į 2012 m. spalio 12 d. 
priimtą Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaitą (SWD(2011) 335 final),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 29–30 d. Sarajeve vykusio 14–ojo Europos Parlamento ir 
Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinės Asamblėjos tarpparlamentinio posėdžio bendrą 
pareiškimą,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, visų pirma į 2012 m. kovo 14 d. rezoliuciją 
„Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita“3 ir į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją 
„Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai“4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjunga ir toliau yra tvirtai įsipareigojusi remti nepriklausomą ir 
vieningą Bosniją ir Hercegoviną, kuri gali tikėtis tapti ES nare;

B. kadangi norint paspartinti šalies pažangą siekiant narystės ES ir pasiekti apčiuopiamų 
rezultatų visų piliečių naudai, būtina turėti visų lygmenų veikiančias institucijas ir aiškius 
veiksmų koordinavimo mechanizmus, o politiniai šalies lyderiai turi tvirtai ir nuosekliai 
įsipareigoti;

C. kadangi konstitucinė reforma ir toliau lieka pagrindine reforma siekiant, kad Bosnija ir 

                                               
1 OL L 80, 2008 3 19, p. 18.
2 OL L 188, 2011 7 19, p. 30.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0085.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0453.
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Hercegovina taptų veiksmingai ir visapusiškai veikiančia valstybe; kadangi turi būti 
padaryta akivaizdi pažanga svarbiose valstybės kūrimo, valdymo, teismų sistemos, 
teisinės valstybės principo įgyvendinimo, kovos su korupcija ir derinimo su Europos 
standartais srityse;

D. kadangi dėl nepakankamų galimybių įsidarbinti, ypač jaunimui, ir korupcijos ir toliau itin 
varžoma šalies socialinė bei ekonominė ir politinė raida;

E. kadangi bendradarbiavimas su kitomis regiono šalimis laikantis geros kaimynystės 
principų yra būtina sąlyga siekiant taikaus sambūvio ir susitaikymo Bosnijoje ir 
Hercegovinoje bei Vakarų Balkanuose;

Bendri klausimai

1. yra susirūpinęs, kad nesama vieningos vizijos, kokia turi būti bendra šalies kryptis, nes dėl 
to kyla pavojus, kad Bosnija ir Hercegovina dar labiau atsiliks nuo kitų regiono šalių;

2. palankiai vertina taikių, laisvų ir sąžiningų vietos rinkimų organizavimą; visgi nurodo, kad 
su rinkimais susijusių ginčų, kokie vyko Mostare ir Srebrenicoje, ateityje reikėtų išvengti;

3. palankiai vertina tai, kad nutraukta tarptautinė Brčko rajono priežiūra; ragina valdžios 
institucijas pasiekti likusius tikslus ir įvykdyti sąlygas, kad būtų uždarytas Vyriausiojo 
įgaliotinio biuras ir taip būtų sudarytos galimybės didesnei vietos lygmens atsakomybei ir 
įsipareigojimui;

4. ragina politinius lyderius bendradarbiauti ir dėmesį skirti veiksmų plano įgyvendinimui 
vykdant aukščiausiojo lygio dialogą su Komisija, kad būtų patenkinti reikalavimai, 
reikalingi, kad bent įsigaliotų stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir šalis galėtų pateikti 
įtikimą paraišką dėl narystės; ragina politinius lyderius ir visas valdžios institucijas 
glaudžiai bendradarbiauti su ES specialiuoju įgaliotiniu vykstant stojimo procesui;

5. pažymi svarbų ES policijos misijos, kuri baigta 2012 m. birželio 30 d., indėlį; palankiai 
vertina tai, kad atnaujintas įgaliojimas vykdyti ES pajėgų operaciją ALTHEA ir kad 
dėmesys dabar skiriamas gebėjimų stiprinimui ir mokymams;

Politinės sąlygos

6. primena veikiančių institucijų svarbą šalies pažangai integracijos į Europą procese; 
džiaugiasi, kad 2012 m. spalio mėn. vėl pradėtas vykdyti dialogas ir išrinkti nauji 
ministrai į Ministrų tarybą po to, kai suiro koalicija ir penkis mėnesius tęsėsi beviltiška 
padėtis; yra susirūpinęs dėl stagnacijos, atsiradusios dėl netikrumo, susijusio su 
pertvarkomis Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos vyriausybėje;

7. palankiai vertina pažangą, pasiektą pirmąjį 2012 m. pusmetį ir nuo spalio mėn., ir visų 
pirma tai, kad priimti svarbūs įstatymai dėl surašymo ir valstybės pagalbos, 2011 m. 
2012 m. ir 2013 m. valstybės biudžetas, fitosanitarinių priemonių paketas, taip pat 
pažangą, susijusią su Valstybės pagalbos taryba ir Kovos su korupcija agentūra, ir dar tai, 
kad pasiektas politinis susitarimas dėl valstybinės ir karinės nuosavybės; ragina viską 
veiksmingai įgyvendinti;
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8. ragina valdžios institucijas vykdyti sprendimą Sejdič ir Finci byloje, ir tai būtų pirmasis 
žingsnis vykdant visapusišką konstitucinę reformą, kuri būtina siekiant modernios ir 
veikiančios demokratinės valstybės, kurioje visi piliečiai, neatsižvelgiant į jų etninę kilmę, 
naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis ir laisvėmis;

9. pakartoja, kad būtina supaprastinti Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos struktūrą, kuri 
vis dar pagrįsta 1994 m. Vašingtono sutartimi; ragina Komisiją ir ES specialųjį atstovą 
padėti Federacijai dedant pastangas šioje srityje;

10. ragina visas kompetentingas institucijas užtikrinti, kad būtų sukurta nepriklausoma, 
nešališka ir veiksminga teismų sistema, ir veiksmingai įgyvendinti teisingumo sektoriaus 
reformos strategiją ir nacionalinę karo nusikaltimų strategiją; ragina suderinti skirtingų 
teisminių ir baudžiamojo persekiojimo sistemų jurisprudenciją baudžiamosiose ir 
civilinėse bylose, taip pat įgyvendinti visas rekomendacijas, pateiktas vykdant ES ir 
Bosnijos ir Hercegovinos struktūrinį dialogą teisingumo klausimais;

11. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas daryti pažangą reformuojant viešąją 
administraciją ir stiprinant administracinius pajėgumus visais vyriausybės lygmenimis, 
kuriais sprendžiami su ES susiję klausimai; pabrėžia, kad būtina dėmesį sutelkti į 
veiksmingų koordinavimo mechanizmų kūrimą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

12. išreiškia susirūpinimą dėl didelio korupcijos masto šalyje ir jos sąryšio su politinėmis 
partijomis; ragina atsakingas valdžios institucijas numatyti priemones, kad Kovos su 
korupcija agentūra galėtų visapusiškai veikti, daryti pažangą tyrimų ir apkaltinamųjų 
nuosprendžių srityse ir įgyvendinti kitas trečiajame Valstybių prieš korupciją grupės 
(GRECO) pranešime pateiktas rekomendacijas; pabrėžia, kad būtina veiksmingai kovoti 
su prekyba žmonėmis persekiojant kaltininkus ir numatant apsaugą ir kompensaciją 
aukoms;

13. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas stiprinti savarankišką ir įvairią 
žiniasklaidą, kuri būtų nepriklausoma nuo politinio kišimosi, etninio susiskaldymo ir 
poliarizacijos; apgailestauja, kad toliau daromas politinis spaudimas ir grasinama 
žurnalistams; išreiškia susirūpinimą dėl bandymų varžyti Ryšių reguliavimo tarnybos 
nepriklausomumą;

14. ragina kompetentingas valdžios institucijas įgyvendinti kovos su diskriminaciją įstatymus 
ir politiką; yra susirūpinęs dėl prieš lesbietes, gėjus, biseksualus ir transseksualus 
nukreiptų kurstančių kalbų, grasinimų ir įžeidinėjimų; ragina valdžios institucijas aktyviai 
skatinti veiksmingą romų tautybės asmenų integraciją;

15. pažymi, kad parlamentuose yra per mažai moterų ir kad dažnai ignoruojamos jų su darbu 
susijusios teisės; išreiškia susirūpinimą dėl didelio masto smurto šeimoje, apie kurį 
nepranešama ir už kurį nepakankamai baudžiama;

16. palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos programos, skirtos karo metu patirto 
išprievartavimo, seksualinio išnaudojimo ir kankinimo aukoms, projektą; ragina 
sisteminiu būdu skirti pakankamai išteklių su konfliktu susijusio seksualinio smurto aukų 
reabilitacijai, įskaitant kompensacijas, neatsižvelgiant į aukų socialinį statusą, taip pat 
medicininę ir psichologinę priežiūrą bei atitinkamas socialines paslaugas; ragina visas 
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kompetentingas institucijas didinti visuomenės informuotumą apie aukų statusą;

17. ragina visas kompetentingas valdžios institucijas sudaryti sąlygas ilgalaikiam pabėgėlių ir 
šalies viduje perkeltų asmenų grįžimui užtikrinant jiems galimybes gauti būstą, švietimą, 
socialinę apsaugą ir darbą; ragina jas palengvinti šį procesą taip pat sąžiningai ir tinkamai 
teikiant finansinę paramą visiems grįžtantiems pabėgėliams, įskaitant į Posaviną 
grįžtančius kroatus pabėgėlius;

18. griežtai smerkia bet kokius bandymus Bosnijoje ir Hercegovinoje ar bet kur kitur 
pasaulyje menkinti ar neigti genocidą, vykusį Srebrenicoje;

Socialiniai ir ekonominiai klausimai

19. ragina visų lygmenų vyriausybes laikytis patikimos finansų politikos; yra susirūpinęs dėl 
neformalios ekonomikos masto ir didelio, visų pirma moterų ir jaunimo, nedarbo lygio; 
reiškia susirūpinimą dėl poveikio, kuri daro silpna teisinė valstybė ir suskaldyta 
ekonominė erdvė ekonominiam augimui ir investicijoms;

20. yra susirūpinęs, kad nesama galimybių nacionaliniu lygmeniu vykdyti socialinį dialogą ir 
kad socialinis dialogas kitais lygmenimis dar vos tik pradedamas;

21. atkreipdamas dėmesį į tam tikrą pažangą, padarytą tobulinant bendrą švietimo sistemą, dar 
kartą ragina Ministrų tarybą, be kita ko, gerinti 13 švietimo ministerijų ir Brčko apygardos 
švietimo departamento tarpusavio koordinavimą ir mažinti švietimo sistemos suskaldymą;

22. pabrėžia, kad reikia gerinti bendrą švietimo kokybę ir užtikrinti, kad švietimas atitiktų 
darbo rinkos poreikius; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas šalinti 
profesinio mokymo trūkumus siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų ir 
užtikrinti – taip pat dėl to, jog tai būtina ekonominiu požiūriu – kad būtų pradėtas vykdyti 
švietimo institucijų akreditavimas ir kad agentūros, vykdančios mokslinių laipsnių ir 
diplomų pripažinimą, pradėtų visapusiškai veikti;

23. ragina visas kompetentingas institucijas visose šalies mokyklose nutraukti vaikų etninę 
segregaciją ir skatinti veiksmingą, visų pirma romų vaikų, įtrauktį į švietimo sistemą, be 
kita ko, vykdant pasiruošimo mokyklai programas; apskritai ragina dėti daugiau pastangų, 
kad būtų užkirtas kelias šeimų atskyrimui, ir teikti daugiau paramos paslaugų rizikos 
grupei priklausančioms šeimoms;

24. ragina valdžios institucijas suderinti teisės aktus su acquis ES profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo srityje; ragina valdžios institucijas spręsti su teisine sistema ir kultūros 
įstaigų, pvz., Nacionalinio muziejaus, Nacionalinės bibliotekos ir Istorijos muziejaus, 
finansavimu susijusius klausimus;

25. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas pradėti taikyti tinkamas priemones, 
kad nebūtų daugiau piktnaudžiaujama beviziu kelionių režimu ir veiksmingai kovojama su 
organizuotu piktnaudžiavimu prieglobsčio procedūromis, taikomomis ES valstybėse 
narėse; 

Regioninis bendradarbiavimas ir dvišaliai klausimai
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26. palankiai vertina konstruktyvų Bosnijos ir Hercegovinos vaidmenį vykdant regioninį 
bendradarbiavimą ir raginą šalį imtis veiksmų, kad būtų nustatytos sienos su visomis 
kaimyninėmis šalimis;

27. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas paspartinti pasiruošimą Kroatijos 
stojimui į ES ir suderinti atitinkamus Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktus su ES teisės 
aktais, taip pat atnaujinti ar sukurti reikiamą infrastruktūrą būsimuose ES pasienio su 
Kroatija kontrolės postuose; 

28. dar kartą ragina leisti įvažiuoti į šalį Kosovo piliečiams, nes Bosnija ir Hercegovina yra 
vienintelė regiono šalis, neleidžianti jiems įvažiuoti; taigi ragina Bosnijos ir Hercegovinos 
valdžios institucijas pripažinti kelionės dokumentus, kurių reikia Kosovo piliečiams norint 
patekti į šalį, kaip tai padarė Serbija ir kitos šalys;

°
°      °

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir 
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, 
Komisijai, Bosnijos ir Hercegovinos bei jos autonominių vienetų vyriausybėms ir 
parlamentams.


