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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 
2012
(2012/2865(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich 
členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorá bola 
podpísaná 16. júna 2008 a ktorú ratifikovali všetky členské štáty EÚ aj Bosna 
a Hercegovina,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/211/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve s Bosnou a Hercegovinou 
a o zrušení rozhodnutia 2006/55/ES1,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 18. júla 20112 a závery Rady týkajúce sa Bosny 
a Hercegoviny z 21. marca 2011, 10. októbra 2011, 5. decembra 2011, 25. júna 2012 
a 11. decembra 2012,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 (COM(2012)0600) a na správu 
o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 prijatú 10. októbra 2012 (SWD(2012)0335 
final),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 14. medziparlamentnej schôdze Európskeho 
parlamentu a Parlamentného zhromaždenia Bosny a Hercegoviny, ktorá sa konala 29. –
30. októbra 2012 v Sarajeve,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 14. marca 2012 
o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny3 a uznesenie z 22. novembra 2012 o rozširovaní: 
politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ4,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ je naďalej pevne odhodlaná podporovať zvrchovanú a jednotnú Bosnu 
a Hercegovinu, ktorá má vyhliadky na členstvo v EÚ;

B. keďže s cieľom urýchliť pokrok krajiny na ceste k členstvu v EÚ a dosiahnuť hmatateľné 
výsledky v prospech všetkých občanov je potrebné, aby sa na všetkých úrovniach 
zabezpečili fungujúce inštitúcie a jasné mechanizmy koordinácie a aby vedúci politickí 
predstavitelia prijali rozhodné a pevné záväzky;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 18.
2 Ú. v. EÚ L 188, 19.7.2011, s. 30.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0085.
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.
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C. keďže ústavná reforma zostáva kľúčovou reformou potrebnou na transformáciu Bosny 
a Hercegoviny na efektívny a v plnej miere funkčný štát; keďže v kľúčových oblastiach 
budovania štátu, správy verejných vecí, súdnictva, uplatňovania zásad právneho štátu, 
boja proti korupcii a aproximácii normám EÚ je potrebný hmatateľný pokrok;

D. keďže nedostatočné pracovné vyhliadky, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, a korupcia 
naďalej vážne narúšajú sociálno-ekonomický a politický rozvoj krajiny;

E. keďže spolupráca s ostatnými krajinami regiónu v duchu dobrých susedských vzťahov je 
nevyhnutným predpokladom mierového spolunažívania a zmierenia v Bosne 
a Hercegovine a na západnom Balkáne;

Všeobecné úvahy

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v Bosne a Hercegovine stále chýba spoločná vízia 
celkového smerovania krajiny, ktorá ju vystavuje nebezpečenstvu, že bude ešte viac 
zaostávať za ostatnými krajinami svojho regiónu; 

2. vyzdvihuje pokojný, slobodný a spravodlivý charakter miestnych volieb; poukazuje však 
na to, že v budúcnosti by sa malo predísť volebných sporom, k akým došlo v Mostare 
a Srebrenici;

3. víta pozastavenie medzinárodného dohľadu v dištrikte Brčko; vyzýva orgány, aby 
zabezpečili dodržanie dosiaľ nesplnených cieľov a podmienok týkajúcich sa zatvorenia 
Úradu vysokého predstaviteľa a umožnili tak prevziať väčšiu zodpovednosť na miestnej 
úrovni;

4. naliehavo vyzýva vedúcich politických predstaviteľov, aby spolupracovali a sústredili sa 
na realizáciu plánu ako súčasť dialógu na vysokej úrovni s Komisiou, vďaka čomu bude 
možné splniť požiadavky na to, aby Dohoda o stabilizácii a pridružení konečne nadobudla 
platnosť a aby bola predkladaná žiadosť o členstvo dôveryhodná; vyzýva vedúcich 
politických predstaviteľov a všetky orgány, aby v rámci prístupového procesu úzko 
spolupracovali s osobitným zástupcom EÚ;

5. berie na vedomie významný prínos policajnej misie EÚ, ktorá svoju činnosť ukončila 
30. júna 2012; víta obnovenie mandátu vojenskej operácie EÚ s názvom Althea a jej nové 
zameranie sa na budovanie kapacít a odbornú prípravu;

Politické podmienky

6. pripomína význam fungujúcich inštitúcií z hľadiska pokroku krajiny v európskom 
integračnom procese;  víta, že došlo k obnoveniu dialógu a že v októbri 2012 boli 
po rozpade koalície a päťmesačnej patovej situácii do Rady ministrov zvolení noví 
ministri; vyjadruje znepokojenie nad obmedzeniami, ktoré vyplývajú z neistoty spojenej 
s prerozdelením funkcií vo vláde Federácie Bosny a Hercegoviny;

7. víta pokrok dosiahnutý v prvej polovici roka 2012 a od októbra 2012, najmä prijatie 
dôležitých zákonov o sčítaní ľudu a štátnej pomoci, ako aj štátneho rozpočtu na roky 
2011, 2012 a 2013 a fytosanitárneho balíka, pokrok v súvislosti s Radou pre štátnu pomoc 
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a Protikorupčnou agentúrou a dosiahnutie politickej dohody o štátnom a vojenskom 
majetku; požaduje ich účinné vykonávanie;

8. naliehavo vyzýva orgány, aby vykonali rozsudok vo veci Sejdić a Finci ako prvý krok 
v rámci komplexnej ústavnej reformy, ktorá je potrebná na napredovanie krajiny smerom 
k modernej a fungujúcej demokracii, v ktorej môže každý občan bez ohľadu na svoju 
etnickú príslušnosť využívať rovnaké práva a slobody; 

9. opakuje potrebu zjednodušenia štruktúry Federácie Bosny a Hercegoviny, ktorá sa stále 
zakladá na Washingtonskej dohode z roku 1994; naliehavo vyzýva Komisiu a osobitného 
zástupcu EÚ, aby federácii pomáhali v tomto úsilí;

10. vyzýva všetky príslušné orgány, aby zabezpečili zriadenie nezávislého, nestranného 
a účinného súdneho systému a účinne vykonávali stratégiu reformy súdnictva 
a národnú stratégiu týkajúcu sa vojnových zločinov; naliehavo vyzýva na harmonizáciu 
judikatúry v trestných a občianskych veciach medzi jednotlivými súdnymi a trestnými 
systémami, ako aj vykonanie všetkých odporúčaní prijatých v rámci štruktúrovaného 
dialógu v oblasti súdnictva medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou;

11. vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby pokročili pri reforme verejnej správy 
a posilňovaní správnych kapacít na všetkých úrovniach správy zaoberajúcich sa otázkami 
EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné sústrediť sa na budovanie efektívnych koordinačných 
mechanizmov a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov;

12. vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou korupcie v krajine a jej prepojením 
s politickými stranami; vyzýva zodpovedné orgány, aby Protikorupčnej agentúre poskytli 
prostriedky na to, aby sa stala v plnej miere funkčnou, vytvorili záznam uskutočnených 
vyšetrovaní a usvedčení a vykonali zostávajúce odporúčania uvedené v tretej správe 
Skupiny štátov proti korupcii (GRECO); zdôrazňuje, že je potrebné účinne bojovať 
proti obchodovaniu s ľuďmi tak, že sa budú stíhať páchatelia a že sa obetiam poskytne 
ochrana a odškodnenie;

13. vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny,  aby posilnili nezávislé a rôznorodé médiá 
fungujúce bez politického vplyvu, etnickej fragmentácie a polarizácie; vyjadruje 
poľutovanie nad pokračujúcim politickým tlakom na novinárom, ako aj nad hrozbami 
namierenými proti nim; vyjadruje znepokojenie nad pokusmi o oslabenie nezávislosti 
regulačného orgánu pre komunikáciu;

14. vyzýva príslušné orgány, aby vykonávali antidiskriminačné právne predpisy a politiky; 
vyjadruje znepokojenie nad nenávistnými prejavmi, ohrozovaním a prenasledovaním, 
ktoré sú namierené proti lesbičkám, homosexuálom, bisexuálom a transrodovým osobám;  
vyzýva orgány, aby aktívne podporovali účinnú integráciu Rómov;

15. konštatuje, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené v parlamentoch a že ich 
zamestnanecké práva sú často porušované; vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom 
prípadov domáceho násilia, ktoré sú nenahlásené a nedostatočne stíhané;

16. víta návrh programu pre obete znásilnenia, sexuálneho zneužitia a mučenia počas vojny 
v Bosne a Hercegovine;  naliehavo žiada dostatočné zdroje na systematickú rehabilitáciu 



RE\925453SK.doc 5/6 PE504.014v02-00

SK

obetí sexuálneho násilia spojeného s konfliktom, a to vrátane odškodnenia bez ohľadu 
na ich spoločenské postavenie, a požaduje zdravotnú a psychologickú starostlivosť, ako aj 
primerané sociálne služby; vyzýva všetky príslušné orgány, aby zvyšovali povedomie 
verejnosti o postavení obetí;

17. vyzýva všetky príslušné orgány, aby uľahčili trvalý návrat utečencov a osôb vysídlených 
v rámci krajiny tým, že im zabezpečia prístup k bývaniu, vzdelávaniu, sociálnej ochrane 
a zamestnaniu; naliehavo ich vyzýva, aby podporili tento proces aj tak, že spravodlivým 
a primeraným spôsobom poskytnú finančnú pomoc všetkým vracajúcim sa utečencom 
vrátane chorvátskych utečencov vracajúcich sa do Posaviny;

18. dôrazne odsudzuje všetky pokusy – či už v rámci Bosny a Hercegoviny, alebo kdekoľvek 
vo svete – o bagatelizovanie alebo popretie genocídy v Srebrenici;

Sociálno-ekonomické otázky

19. naliehavo vyzýva správne orgány na všetkých úrovniach, aby neustále uplatňovali riadne 
fiškálne politiky; vyjadruje znepokojenie nad veľkosťou neformálnej ekonomiky 
a vysokou mierou nezamestnanosti, najmä pokiaľ ide o ženy a mladých ľudí; vyjadruje 
znepokojenie nad vplyvom, ktorý má slabý právny štát a fragmentovaný hospodársky 
priestor na hospodársky rast a investície;

20. vyjadruje znepokojenie nad tým, že na vnútroštátnej úrovni nie sú k dispozícii žiadne 
štruktúry umožňujúce sociálny dialóg a že na ostatných úrovniach prebieha sociálny 
dialóg len elementárnym spôsobom;

21. hoci berie na vedomie určitý pokrok v zdokonaľovaní všeobecného vzdelávacieho rámca, 
opätovne vyzýva Radu ministrov, aby okrem iného zlepšila koordináciu medzi 13 
ministerstvami školstva a Odborom pre vzdelávanie dištriktu Brčko a znížila fragmentáciu 
vzdelávacieho systému;

22. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť celkovú kvalitu vzdelávania tak, aby zodpovedalo 
potrebám pracovného trhu; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby sa zaoberali 
nedostatkami v oblasti odbornej prípravy s cieľom získať priame zahraničné investície, 
ako aj zabezpečiť, aby sa – okrem iného z dôvodu hospodárskej nevyhnutnosti – začala 
akreditácia vzdelávacích inštitúcií a aby sa agentúry zaoberajúce sa uznávaním 
dosiahnutého vzdelania a diplomov stali úplne funkčnými;

23. nalieha na  všetky príslušné orgány, aby ukončili etnickú segregáciu detí vo všetkých 
školách v krajine a aby presadzovali účinné začleňovanie najmä rómskych detí 
do vzdelávania, okrem iného prostredníctvom programov školskej pripravenosti; požaduje 
vo všeobecnosti, aby sa vyvinulo viac úsilia, vďaka ktorému sa predíde rozdeleniu rodín 
a ohrozeným rodinám sa poskytne viac podporných služieb;

24. vyzýva orgány, aby zosúladili právne predpisy z acquis EÚ o uznávaní odborných 
kvalifikácií; naliehavo vyzýva orgány, aby sa zaoberali právnym rámcom a financovaním 
kultúrnych inštitúcií, ako sú národné múzeum, národná knižnica a múzeum histórie;

25. naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby zaviedli primerané opatrenia, 
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ktorými sa predíde ďalšiemu zneužívaniu bezvízového cestovného režimu a účinne sa 
pristúpi k organizovanému zneužívaniu azylových postupov v členských štátoch EÚ;

Regionálna spolupráca a dvojstranné otázky

26. vyjadruje Bosne a Hercegovine uznanie za konštruktívnu úlohu, ktorú zohráva v rámci 
regionálnej spolupráce, a vyzýva krajinu, aby pracovala na vymedzení hraníc so všetkými 
susedmi;

27. naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby zintenzívnili prípravy na pristúpenie 
Chorvátska k EÚ tak, že svoje príslušné právne predpisy zosúladia s právnymi predpismi 
EÚ a že zmodernizujú alebo vybudujú nevyhnutnú infraštruktúru na budúcich miestach 
hraničnej kontroly EÚ na hraniciach s Chorvátskom;

28. opakovane nalieha, aby sa občanom Kosova umožnil vstup do krajiny, keďže Bosna 
a Hercegovina je jedinou krajinou regiónu, ktorá im vstup neumožňuje; naliehavo preto 
vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby uznali cestovné doklady občanov Kosova 
potrebné na vstup do krajiny, ako to robí Srbsko a ďalšie krajiny;

°
°      °

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej 
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom Bosny a Hercegoviny a jej entitám.


