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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Dokument z posiedzenia

29.1.2013 B7-0000/2013

PROJEKT REZOLUCJI
złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

w sprawie sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r.
(2012/2865(RSP))

Doris Pack
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych



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

PL

B7-0000/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Bośni
i Hercegowiny w 2012 r.
(2012/2865(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi
i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony, 
podpisany 16 czerwca 2008 r. i ratyfikowany przez wszystkie państwa UE oraz Bośnię
i Hercegowinę,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/211/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Bośnią
i Hercegowiną oraz uchylającą decyzję 2006/55/WE1,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 18 lipca 2011 r.2 i konkluzje Rady w sprawie Bośni
i Hercegowiny z dnia 21 marca 2011 r., 10 października 2011 r., 5 grudnia 2011 r., 
25 czerwca 2012 r. i 11 grudnia 2012 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Strategia 
rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2012-2013” (COM(2012)0600) oraz 
sprawozdanie w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. przyjęte w dniu 
10 października 2012 r. (SWD(2012)0335 final),

– uwzględniając wspólne oświadczenie z 14. międzyparlamentarnego posiedzenia 
Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny, które 
odbyło się w Sarajewie w dniach 29-30 października 2012 r.,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 14 marca 
2012 r. dotyczącą sprawozdania w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny3, a także 
rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. pt. „ Rozszerzenie: strategie polityczne, kryteria
i strategiczne interesy UE”4,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unii Europejskiej w dalszym ciągu bardzo zależy na tym, by Bośnia
i Hercegowina była suwerenna i zjednoczona oraz by miała perspektywę członkostwa
w UE; 

B. mając na uwadze, że aby Bośnia i Hercegowina przyspieszyła postępy na drodze do 
członkostwa w UE i osiągnęła wymierne wyniki z korzyścią dla wszystkich obywateli, 
niezbędne są sprawnie działające instytucje, jasne mechanizmy koordynacji na wszystkich 

                                               
1 Dz.U. L 80 z 19.3.2008, s. 18.
2 Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 30.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0085.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0453.
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szczeblach oraz stanowcze i konsekwentne zaangażowanie politycznych przywódców 
kraju; 

C. mając na uwadze, że reforma konstytucyjna pozostaje reformą o kluczowym znaczeniu 
dla przekształcenia Bośni i Hercegowiny w skuteczne i w pełni sprawne państwo; mając 
na uwadze, że potrzebne są wymierne postępy w najważniejszych obszarach, takich jak 
budowa państwowości, sprawowanie rządów, sądownictwo, zaprowadzenie 
praworządności, walka z korupcją i dostosowanie się do norm UE;

D. mając na uwadze, że brak perspektyw na zatrudnienie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, 
oraz korupcja nadal poważnie utrudniają społeczno-gospodarczy i polityczny rozwój 
kraju;

E. mając na uwadze, że współpraca z innymi krajami regionu w duchu relacji 
dobrosąsiedzkich stanowi warunek niezbędny do pokojowego współistnienia i pojednania
w Bośni i Hercegowinie oraz na Bałkanach Zachodnich;

Uwagi ogólne

1. jest zaniepokojony dalszym brakiem wspólnej wizji ogólnego kierunku, w którym 
powinna podążać Bośnia i Hercegowina, co grozi tym, że kraj ten będzie coraz bardziej 
odstawał od pozostałych państw regionu;

2. wyraża zadowolenie z faktu, że wybory lokalne były pokojowe, wolne i uczciwe; zwraca 
jednak uwagę, że w przyszłości należy unikać sporów wyborczych, do jakich doszło
w Mostarze i Srebrenicy;

3. z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie międzynarodowego nadzoru nad okręgiem 
Brczko; wzywa władze do realizacji zaległych celów i spełnienia warunków 
pozwalającego na likwidację Biura Wysokiego Przedstawiciela, aby umożliwić większe 
zaangażowanie i większą odpowiedzialność podmiotów lokalnych;

4. apeluje do przywódców politycznych o współpracę i skupienie się na realizacji „mapy 
drogowej” w ramach dialogu wysokiego szczebla z Komisją, aby możliwe było spełnienie 
wymogów pozwalające na to, by układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł wreszcie
w życie, oraz złożenie wiarygodnego wniosku o członkostwo; wzywa przywódców 
politycznych i wszystkie władze do bliskiej współpracy ze specjalnym przedstawicielem 
UE w procesie akcesyjnym;

5. dostrzega istotny wkład misji policyjnej UE, która zakończyła się 30 czerwca 2012 r.;
z zadowoleniem przyjmuje odnowienie mandatu operacji wojskowej Althea i ponowne 
skupienie jej działań na budowaniu potencjału i szkoleniu;

Warunki polityczne

6. przypomina o znaczeniu sprawnie funkcjonujących instytucji dla postępów Bośni
i Hercegowiny w procesie integracji z UE; z zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
dialogu i wybór nowych ministrów do rady ministrów w październiku 2012 r. po 
rozpadzie koalicji i pięciu miesiącach impasu; jest zaniepokojony zastojami wynikającymi
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z niepewności związanej z przetasowaniami w rządzie Federacji Bośni i Hercegowiny;

7. z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte w pierwszej połowie 2012 r. oraz od 
października, zwłaszcza uchwalenie ważnych ustaw o spisie powszechnym i pomocy 
państwa, budżet państwowy na rok 2011, 2012 i 2013, pakiet fitosanitarny, postępy 
dotyczące rady ds. pomocy państwa i agencji antykorupcyjnej oraz osiągnięcie 
porozumienia politycznego w sprawie własności państwowej i wojskowej; wzywa do ich 
skutecznego wdrożenia;

8. apeluje do władz, by wykonały orzeczenie w sprawie Sejdić i Finci, co stanowiłoby 
pierwszy krok w gruntownej reformie konstytucyjnej koniecznej do tego, by Bośnia
i Hercegowina podążała w kierunku nowoczesnej i sprawnej demokracji, w której każdy 
obywatel niezależnie od pochodzenia etnicznego posiada te same prawa i wolności;  

9. przypomina o konieczności uproszczenia struktury Federacji Bośni i Hercegowiny, która 
nadal opiera się na porozumieniu z Waszyngtonu z 1994 r.; apeluje do Komisji
i specjalnego przedstawiciela UE o udzielenie Bośni i Hercegowinie pomocy w realizacji 
tego zadania;

10. apeluje do wszystkich właściwych organów, by zapewniły ustanowienie niezawisłego, 
bezstronnego i skutecznego systemu sądowego oraz udanie wdrożyły strategię reformy 
sektora sprawiedliwości i krajową strategię dotyczącą zbrodni wojennych; wzywa do 
ujednolicenia orzecznictwa w sprawach kryminalnych i cywilnych między 
poszczególnymi systemami sądów i prokuratury oraz do wdrożenia wszystkich zaleceń 
sformułowanych w ramach zorganizowanego dialogu na temat sprawiedliwości między 
UE a Bośnią i Hercegowiną; 

11. apeluje do władz Bośni i Hercegowiny o postępy w reformowaniu administracji 
publicznej i zwiększaniu potencjału administracyjnego organów publicznych wszystkich 
szczebli zajmujących się sprawami związanymi z UE; podkreśla konieczność położenia 
nacisku na stworzenie skutecznych mechanizmów koordynacji i podniesienie kwalifikacji 
pracowników;

12. jest zaniepokojony wysokim poziomem korupcji w kraju oraz jej powiązaniami z partiami 
politycznymi; zwraca się do właściwych organów, by zapewniły środki na pełną 
operacyjność rady antykorupcyjnej, na stworzenie bazy danych dotyczących dochodzeń
i wyroków skazujących oraz na wdrożenie zaległych zaleceń zawartych w trzecim 
sprawozdaniu GRECO; podkreśla konieczność skutecznej walki z handlem ludźmi 
poprzez ściganie sprawców i zapewnianie ochrony i rekompensaty ofiarom;

13. wzywa władze Bośni i Hercegowiny do umocnienie pozycji niezależnych
i pluralistycznych mediów wolnych od wpływów politycznych oraz fragmentacji
i polaryzacji etnicznej; ubolewa nad ciągłymi naciskami politycznymi na dziennikarzy
i groźbami pod ich adresem; jest zaniepokojony próbami podważania niezależności 
urzędu ds. regulacji komunikacji;

14. apeluje do właściwych organów o wdrażanie przepisów i strategii zapobiegających 
dyskryminacji; jest zaniepokojony mową nienawiści i groźbami wymierzonymi przeciw 
osobom homoseksualnym, biseksualnym i transseksualnym oraz ich prześladowaniem; 
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wzywa władze do czynnego propagowania skutecznej integracji Romów;

15. odnotowuje, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w parlamentach a ich 
prawa pracownicze są często lekceważone; wyraża zaniepokojenie dużą skalą przemocy 
domowej, niezgłaszaniem jej i zbyt łagodnym karaniem;

16. pozytywnie ocenia projekt programu dla ofiar gwałtów, wykorzystywania seksualnego
i tortur w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie; apeluje o zapewnienie dostatecznych 
zasobów do przeprowadzenia rehabilitacji ofiar przemocy seksualnej związanej
z konfliktami w sposób systematyczny, w tym poprzez odszkodowania niezależne od 
statusu ofiar, opiekę medyczną i psychologiczną oraz odpowiednie usługi socjalne; 
wzywa wszystkie właściwe organy do podnoszenia poziomu świadomości opinii 
publicznej na temat statusu ofiar;

17. wzywa wszystkie właściwe organy, by ułatwiły trwały powrót uchodźców
i wewnętrznych przesiedleńców poprzez zapewnienie im dostępu do mieszkań, edukacji, 
ochrony socjalnej i zatrudnienia; apeluje o to, by organy te ułatwiły ten proces również 
poprzez sprawiedliwe i odpowiednie udzielenie pomocy finansowej wszystkim 
powracającym uchodźcom, w tym chorwackim uchodźcom powracającym do Posawiny; 

18. stanowczo potępia wszelkie próby, podejmowane w Bośni i Hercegowinie czy 
gdziekolwiek indziej na świecie, zmierzające do umniejszenia lub zanegowania 
ludobójstwa w Srebrenicy;

Kwestie społeczno-gospodarcze

19. apeluje do władz publicznych wszystkich szczebli o dalszą realizację zdrowej polityki 
fiskalnej; jest zaniepokojony rozmiarem gospodarki nieformalnej i wysoką stopą 
bezrobocia, w szczególności wśród kobiet i młodzieży, a także wpływem słabej 
praworządności i rozdrobnionej przestrzeni gospodarczej na wzrost gospodarczy
i inwestycje;

20. jest zaniepokojony brakiem narzędzi umożliwiających prowadzenie dialogu społecznego 
na szczeblu krajowym oraz ograniczonym charakterem dialogu społecznego na innych 
szczeblach;  

21. odnotowując pewne postępy w poprawie ogólnych ram edukacji, wzywa ponownie radę 
ministrów m.in. do lepszej koordynacji między 13 ministerstwami edukacji
i departamentem edukacji w okręgu Brczko i do ograniczenia fragmentaryzacji systemu 
oświaty;

22. podkreśla, że należy poprawić ogólną jakość edukacji z myślą o zaspokojeniu potrzeb 
rynku pracy; wzywa władze Bośni i Hercegowiny do zajęcia się brakami w kształceniu 
zawodowym w celu przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także do 
zadbania – m.in. z powodu konieczności ekonomicznej – aby rozpoczęto akredytowanie 
instytucji edukacyjnych, a agencje zajmujące się uznawaniem stopni naukowych
i dyplomów stały się w pełni zdolne do działania;

23. apeluje do wszystkich właściwych organów, by położyły kres segregacji etnicznej dzieci 
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we wszystkich szkołach w całym kraju oraz by propagowały skuteczne objęcie głównie 
dzieci romskich systemem oświaty, m.in. poprzez programy przygotowujące do 
rozpoczęcia nauki; apeluje ogólnie o większe wysiłki na rzecz zapobiegania rozdzielaniu 
rodzin i o większe możliwości w zakresie wsparcia dla rodzin należących do grupy 
ryzyka;

24. wzywa władze do ujednolicenia prawa z dorobkiem UE w zakresie uznawania 
kwalifikacji zawodowych w UE; apeluje do władz, by zajęły się ramami prawnymi
i finansowaniem instytucji kulturalnych takich jak Muzeum Narodowe, Biblioteka 
Narodowa i Muzeum Historii;

25. apeluje do władz Bośni i Hercegowiny, by wprowadziły odpowiednie środki w celu 
zapobiegania dalszemu łamaniu zasad systemu bezwizowego oraz skutecznego uporania 
się ze zorganizowanym naruszaniem procedur azylowych w państwach UE;  

Współpraca regionalna i kwestie dwustronne

26. gratuluje Bośni i Hercegowinie konstruktywnej roli we współpracy regionalnej i wzywa 
kraj do pracy nad wytyczeniem granic z wszystkimi sąsiadami;

27. apeluje do władz Bośni i Hercegowiny, by sprzyjały przygotowaniom Chorwacji do 
przystąpienia do UE poprzez ujednolicenie odpowiedniego prawa Bośni i Hercegowiny
z prawodawstwem UE oraz poprzez zmodernizowanie lub stworzenie niezbędnej 
infrastruktury na przyszłych punktach kontroli granicznej UE z Chorwacją;

28. ponawia swój apel o to, by Bośnia i Hercegowina zezwalała obywatelom Kosowa na 
wjazd na swoje terytorium, ponieważ jest ona nadal jedynym krajem regionu, który tego 
nie robi; w związku z tym wzywa władze Bośni i Hercegowiny, by akceptowały 
niezbędne dokumenty podróży obywateli Kosowa, umożliwiające im wjazd na terytorium 
kraju, tak jak robi to Serbia i inne kraje;

°
°      °

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom Bośni
i Hercegowiny oraz jej jednostek administracyjnych.


