
RE\925453LV.doc PE504.014v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sesijas dokuments

29.1.2013 B7-0000/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

par Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojumu
(2012/2865(RSP))

Doris Pack
Ārlietu komitejas vārdā



PE504.014v02-00 2/6 RE\925453LV.doc

LV

B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa 
ziņojumu
(2012/2865(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2008. gada 16. jūnijā parakstīto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp 
Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no 
otras puses, ko ratificējušas visas ES dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/211/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas iekļauti Eiropas partnerībā ar Bosniju un Hercegovinu, 
un par Lēmuma 2006/55/EK atcelšanu1,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 18. jūlija lēmumu2 un Padomes 2011. gada 21. marta, 
2011. gada 10. oktobra, 2011. gada 5. decembra, 2012. gada 25. jūnija un 2012. gada 
11. decembra secinājumus par Bosniju un Hercegovinu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Paplašināšanās 
stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.–2013. gadā” (COM(2012)600) un Bosnijas un 
Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojumu, kas pieņemts 2012. gada 10. oktobrī 
(SWD(2012)335 galīgā redakcija),

– ņemot vērā 2012. gada 29. un 30. oktobrī Sarajevā notikušajā EP un Bosnijas un 
Hercegovinas parlamentārās asamblejas 14. kopīgajā sanāksmē pieņemto kopīgo 
paziņojumu,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2012. gada 14. marta rezolūciju par Bosnijas 
un Hercegovinas progresa ziņojumu3 un 2012. gada 22. novembra rezolūciju par 
paplašināšanos — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses4,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES joprojām stingri iestājas par suverēnu un vienotu Bosniju un Hercegovinu, kurai 
ir izredzes dalībai ES;

B. tā kā, lai paātrinātu šīs valsts progresu attiecībā uz tās gatavību pievienoties ES un panāktu 
novērtējamus rezultātus, kas nodrošinātu labumu visiem pilsoņiem, darboties spējīgas 
iestādes un skaidrus koordinācijas mehānismus visos līmeņos, ir nepieciešama šīs valsts 
politisko līderu stingra un konsekventa apņemšanās;

C. tā kā konstitucionālā reforma ir svarīgākā reforma, lai pārveidotu Bosniju un Hercegovinu 

                                               
1 OV L 80, 19.3.2008., 18. lpp.
2 OV L 188, 19.7.2011., 30. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0085.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0453.
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par pilntiesīgu un pilnvērtīgi funkcionējošu valsti; tā kā nepieciešams acīmredzams 
progress galvenajās jomās, kas ir valsts veidošana, pārvalde, tiesu vara, tiesiskuma 
īstenošana, cīņa pret korupciju un tuvināšanās ES standartiem;

D. tā kā nodarbinātības izredžu trūkums, jo īpaši jauniešu vidū, un korupcija turpina nopietni 
traucēt valsts sociāli ekonomisko un politisko attīstību;

E. tā kā sadarbība ar citām šā reģiona valstīm labu kaimiņattiecību gaisotnē ir 
priekšnoteikums miermīlīgai līdzāspastāvēšanai un samierināšanās panākšanai Bosnijā un 
Hercegovinā un Rietumbalkānos,

Vispārēji apsvērumi

1. ir nobažījies par to, ka joprojām trūkst kopēji priekšstati par valsts vispārējo virzību, kas 
rada Bosnijai un Hercegovinai draudus vēl vairāk atpalikt attīstībā no šā reģiona valstīm;

2. ierosina izturēties miermīlīgi, brīvi un godīgi pašvaldību vēlēšanās; tomēr norāda, ka būtu 
turpmāk jāizvairās no Mostarā un Srebriņicā pieredzētajiem vēlēšanu strīdiem;

3. atzinīgi vērtē starptautiskās pārraudzības pārtraukšanu Brčko apgabalā; aicina iestādes 
īstenot aktuālos mērķus un nosacījumus, lai slēgtu Pārstāvniecību un ļautu vietējām 
pašvaldībām īstenot lielāku līdzdalību un uzņemties lielāku atbildību;

4. mudina politiskos līderus strādāt kopā un koncentrēties uz plāna īstenošanu, kas veido 
augsta līmeņa dialoga daļu ar Komisiju, lai spētu pildīt prasības, kas izriet no stabilizācijas 
un asociācijas nolīguma, lai tas beidzot stātos spēkā, kā arī prasības uzticama pieteikuma 
iesniegšanai dalībai ES; aicina politiskos līderus un visas iestādes pievienošanās procesā 
strādāt ciešā sadarbībā ar ES īpašo pārstāvi;

5. norāda uz ES policijas misijas būtisko ieguldījumu, kuras darbība tika izbeigta 2012. gada 
30. jūnijā; atzinīgi vērtē EUFOR Althea operācijas pilnvaru atjaunošanu un tās 
pārorientēšanu uz spēju veidošanu un apmācību;

Politiskie apstākļi

6. atgādina, cik svarīga ir iestāžu darbība, lai gūtu rezultātus valsts turpmākās integrācijas 
Eiropā procesā; atzinīgi vērtē atgriešanos pie dialoga un jaunu ministru ievēlēšanu 
Ministru padomē 2012. gada oktobrī pēc koalīcijas sašķelšanās un piecu mēnešu ilgā 
strupceļa; ir nobažījies par bloķēšanu, kas radusies no nenoteiktības, kura saistīta ar 
valdības pārstrukturēšanos Bosnijas un Hercegovinas federācijā;

7. atzinīgi vērtē progresu, kas panākts 2012. gada pirmajā pusē un kopš oktobra, jo īpaši 
nozīmīgu tiesību aktu pieņemšanu par statistiku un valsts atbalstu, 2011., 2012. un 
2013. gada valsts budžetu, fitosanitāro tiesību aktu kopuma pieņemšanu, progresu 
attiecībā uz Valsts atbalsta padomi un Pretkorupcijas aģentūru, kā arī politiskās 
vienošanās panākšanu par valsts un aizsardzības īpašumu; aicina tos efektīvi īstenot;

8. mudina iestādes izpildīt spriedumu Sejdić un Finci lietā, kas būtu pirmais solis vispusīgas 
konstitucionālās reformas īstenošanā, kura ir nepieciešama modernas un funkcionālas 
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demokrātijas panākšanai, nodrošinot visiem pilsoņiem neatkarīgi no viņu etniskās 
piederības vienādas tiesības un brīvības; 

9. atkārtoti uzsver nepieciešamību vienkāršot Bosnijas un Hercegovinas federācijas 
struktūru, kura joprojām ir balstīta uz 1994. gada Vašingtonas nolīgumu; mudina 
Komisiju un ES īpašo pārstāvi atbalstīt federāciju šajos centienos;

10. aicina kompetentās iestādes nodrošināt neatkarīgas, objektīvas un efektīvas tiesu sistēmas 
izveidošanu un efektīvi īstenot Tieslietu nozares reformas stratēģiju un Valsts stratēģiju 
kara noziegumu jautājumos; mudina saskaņot jurisprudenci krimināllietās un 
krimināllietās starp atšķirīgajām tiesu un kriminālvajāšanas sistēmām, kā arī īstenot visus 
ieteikumus, kas izstrādāti ES un Bosnijas un Hercegovinas strukturētā dialoga ietvaros 
tieslietu jautājumos;

11. aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes panākt progresu valsts pārvaldes reformēšanā un 
administratīvās darbībspējas nostiprināšanā visos pārvaldes līmeņos, kuru kompetencē ir 
ES jautājumi; uzsver nepieciešamību koncentrēties uz efektīvu koordinācijas mehānismu 
veidošanu un darbinieku kvalifikācijas palielināšanu;

12. pauž bažas par augsto korupcijas līmeni, kas vērojama valstī, un par korupcijas saikni ar 
politiskajām partijām; aicina kompetentās iestādes nodrošināt Pretkorupcijas aģentūrai 
līdzekļus, lai tā varētu pilnībā darboties, sagatavot izmeklēšanas rezultātu un notiesājošo 
spriedumu izklāstu, kā arī īstenot aktuālos ieteikumus, kas minēti trešajā GRECO
ziņojumā; uzsver nepieciešamību efektīvi apkarot cilvēku tirdzniecību, vēršot 
kriminālvajāšanu pret likumpārkāpējiem un nodrošinot aizsardzību un kompensāciju 
cietušajām personām;

13. aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes stiprināt neatkarīgus un daudzveidīgus 
plašsaziņas līdzekļus, kas brīvi no politiskās ietekmes, etniskās šķelšanās un polarizācijas; 
pauž nožēlu par to, ka turpinās politiskais spiediens, kā arī pret žurnālistiem vērsti draudi; 
pauž bažas par mēģinājumiem graut Komunikāciju regulatīvās aģentūras neatkarību;

14. aicina kompetentās iestādes īstenot pret diskrimināciju vērstus tiesību aktus un politiku; ir 
nobažījies par izteikumiem, draudiem un apspiešanu, kas vērsti pret lesbietēm, gejiem, 
biseksuāļiem un transpersonām; aicina iestādes aktīvi veicināt romu tautības pārstāvju 
efektīvu integrāciju;

15. norāda, ka sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas parlamentā un ka viņu tiesības uz
nodarbinātību bieži tiek ignorētas; pauž bažas par nedokumentētu vardarbību ģimenē, kas 
netiek pietiekami nosodīta;

16. atzinīgi vērtē projektu programmai, kas paredzēta izvarošanas, seksuālas vardarbības un 
spīdzināšanas upuriem kara laikā Bosnijā un Hercegovinā; mudina piešķirt pietiekamus 
resursus ar sistemātisku seksuālu vardarbību saistītos konfliktos cietušo rehabilitācijai, 
tostarp reparācijas, neatkarīgi no viņu sociālā statusa, kā arī medicīnisko un psiholoģisko 
aprūpi un adekvātus sociālos pakalpojumus; aicina visas kompetentās iestādes palielināt 
sabiedrības informētību par cietušo statusu;

17. aicina visas kompetentās iestādes veicināt bēgļu un valsts robežās pārvietoto personu 
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noturīgu atgriešanos, nodrošinot viņu piekļuvi mājokļiem, izglītībai, sociālajai 
aizsardzībai un nodarbinātībai; mudina šīs iestādes veicināt šo procesu, piešķirot arī 
finansiālo atbalstu visiem bēgļiem, kas atgriežas, taisnīgā un adekvātā veidā, tostarp 
horvātu bēgļu atgriešanos Posavinā;

18. kategoriski nosoda jebkādus mēģinājumus Bosnijā un Hercegovinā vai jebkur citur 
pasaulē mazināt vai noliegt Srebriņicā notikušo genocīdu;

Sociāli ekonomiskie jautājumi

19. aicina visu līmeņu pārvaldes iestādes atbalstīt pareizu fiskālo politiku; ir nobažījies par 
neoficiālās ekonomikas apmēriem un augsto bezdarba līmeni, jo īpaši sieviešu un jauniešu 
vidū; pauž bažas par to, kā ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus ietekmē zemais 
tiesiskuma līmenis un sašķeltā ekonomikas telpa;

20. ir nobažījies, ka nav institūtu sociālā dialoga īstenošanai valsts līmenī un ka sociālais 
dialogs citos līmeņos ir neattīstīts;

21. konstatējot zināmus panākumus vispārējās izglītības sistēmas uzlabošanā, tomēr atkārtoti 
aicina Ministru padomi cita starpā uzlabot koordināciju 13 izglītības ministriju un Brčko 
apgabala izglītības departamenta starpā un mazināt izglītības sistēmas sadrumstalotību;

22. uzsver, ka ir jāuzlabo vispārējā izglītības kvalitāte, lai tā atbilstu darba tirgus vajadzībām; 
aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes likvidēt nepilnības profesionālajā izglītībā, lai 
piesaistītu ārvalstu ieguldījumus, un — arī ekonomiskās nepieciešamības labad —
nodrošinātu, ka tiek sākta izglītības iestāžu akreditācija un pilnībā darbojas zinātnisko 

grādu un diplomu atzīšanas aģentūras;

23. mudina visas kompetentās iestādes izbeigt bērnu etnisko nošķiršanu visās skolās valstī un 
jo īpaši veicināt romu tautības bērnu integrēšanos izglītībā, tostarp izmantojot skolu 
gatavības programmas; kopumā aicina pielikt vairāk pūļu, lai nepieļautu ģimeņu 
sadalīšanos un vairāk atbalstītu pakalpojumus, kas paredzēti riskam pakļautajām 
ģimenēm;

24. aicina iestādes saskaņot tiesību aktus ar tiesību aktu kopumu par ES profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu; mudina iestādes noteikt tiesisko regulējumu un pievērsties kultūras 
iestāžu, piemēram, Nacionālā muzeja, Nacionālās bibliotēkas un Vēstures muzeja 
finansējumam;

25. mudina Bosnijas un Hercegovinas iestādes īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu 
turpmākus bezvīzu režīma pārkāpumus, un atrisināt ar organizētu noziedzību saistītus 
patvēruma piešķiršanas procedūru ļaunprātīgus pārkāpumus;

Reģionālā sadarbība un divpusējie jautājumi

26. pauž atzinību par Bosnijas un Hercegovinas konstruktīvo lomu reģionālajā sadarbībā un 
aicina šo valsti strādāt pie robežu noteikšanas ar visām kaimiņvalstīm;

27. mudina iestādes Bosnijā un Hercegovinā atbalstīt sagatavošanās pasākumus Horvātijas 
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pievienošanās procesam ES, saskaņojot Bosnijas un Hercegovinas tiesību aktus ar ES 
tiesību aktiem, kā arī modernizējot vai izveidojot nepieciešamo infrastruktūru ES 
robežkontroles punktiem nākotnē ar Horvātiju;

28. atkārtoti mudina atļaut Kosovas pilsoņu ieceļošanu, jo Bosnija un Hercegovina joprojām 
ir vienīgā valsts reģionā, kas tiem neļauj ieceļot; tādēļ mudina Bosnijas un Hercegovinas 
iestādes akceptēt ceļošanas dokumentus, kas Kosovas pilsoņiem nepieciešami, lai ieceļotu 
valstī, kā to dara Serbija un arī citas valstis;

°
°      °

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju augstajai pārstāvei un Savienības 
priekšsēdētāja vietniecei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai un 
Bosnijas un Hercegovinas un tās vienību valdībām un parlamentiem.


