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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 
2012
(2012/2865(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je 
bil podpisan 16. junija 2008 in so ga ratificirale vse države članice EU ter Bosna in 
Hercegovina,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/211/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino in o razveljavitvi 
Sklepa 2006/55/ES1,

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 18. julija 20112 ter sklepov Sveta o Bosni in 
Hercegovini z dni 21. marca 2011, 10. oktobra 2011, 5. decembra 2011, 25. junija 2012 in 
11. decembra 2012,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in 
glavnih izzivih v obdobju 2012–2013 (COM(2012)0600) in poročila o napredku Bosne in 
Hercegovine za leto 2012, ki je bilo sprejeto 10. oktobra 2012 (SWD(2011)0335),

– ob upoštevanju skupne izjave s 14. medparlamentarnega srečanja Evropskega parlamenta 
in parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine 29. in 30. oktobra 2012 v Sarajevu,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 14. marca 2012 o poročilu o 
napredku Bosne in Hercegovine3 ter resolucije z dne 22. novembra 2012 o širitvi: politike, 
merila in strateški interesi EU4,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je EU še naprej odločno zavezana suvereni in enotni Bosni in Hercegovini, ki ima 
možnosti za članstvo v EU;

B. ker so za pospešitev napredka države k članstvu v EU in pri doseganju oprijemljivih 
rezultatov za dobrobit vseh državljanov potrebne delujoče institucije in jasni mehanizmi 
usklajevanja na vseh ravneh, pa tudi odločna in dosledna zavezanost političnih voditeljev 
države;

C. ker je ustavna reforma še vedno bistvena reforma, ki bo omogočila preoblikovanje Bosne 
in Hercegovine v učinkovito in v celoti delujočo državo; ker je na osrednjih področjih 

                                               
1 UL L 80, 19.3.2008, str. 18.
2 UL L 188, 19.7.2011, str. 30.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0085.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0453.
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krepitve države, upravljanja, sodstva, uveljavitve pravne države, boja proti korupciji in 
približevanja standardom EU potreben oprijemljiv napredek;

D. ker pomanjkanje zaposlitvenih možnosti, zlasti za mlade, in korupcija še naprej resno 
otežujeta družbeno-gospodarski in politični razvoj države;

E. ker je sodelovanje v dobrem sosedskem duhu z drugimi državami v regiji pogoj za mirno 
sobivanje in spravo v Bosni in Hercegovini ter na Zahodnem Balkanu;

Splošne ugotovitve

1. je zaskrbljen, ker še vedno ni skupne vizije za splošno usmeritev države, zaradi česar se 
Bosna in Hercegovina sooča z grožnjo, da bo še bolj zaostala za drugimi državami v 
regiji;

2. pozdravlja mirno, svobodno in pošteno izvedbo lokalnih volitev; vendar poudarja, da bi se 
bilo treba v prihodnje izogniti volilnim sporom, do katerih je prišlo v Mostarju in 
Srebrenici;

3. pozdravlja začasno ukinitev mednarodnega nadzora okrožja Brčko; poziva oblasti, naj 
izpolnijo neizpolnjene cilje in pogoje za zaprtje urada visokega predstavnika, da bi 
omogočili večjo lokalno zavezanost in odgovornost;

4. poziva politične voditelje, naj sodelujejo in se osredotočijo na izvajanje načrta kot dela 
dialoga na visoki ravni s Komisijo, da bodo lahko izpolnili zahteve, ki so potrebne, da 
končno začne veljati stabilizacijski in pridružitveni sporazum in da se lahko predloži 
verodostojna vloga za članstvo; poziva politične voditelje in vse oblasti, naj v procesu 
pristopa tesno sodelujejo s posebnim predstavnikom EU;

5. je seznanjen z znatnim prispevkom policijske misije EU, ki se je končala 30. junija 2012; 
pozdravlja podaljšanje mandata operacije ALTHEA vojaških sil Evropske unije ter njeno 
preusmeritev na gradnjo zmogljivosti in usposabljanje;

Politične razmere

6. opominja, da so za napredek države v procesu evropske integracije pomembne delujoče 
institucije; pozdravlja povratek k dialogu in izvolitev novih ministrov v svet ministrov 
oktobra 2012 po razpadu koalicije in petmesečnem zastoju; je zaskrbljen zaradi ovir, ki 
izvirajo iz negotovosti zaradi sprememb v vladi Federacije Bosne in Hercegovine;

7. pozdravlja napredek, dosežen v prvi polovici leta 2012 ter od oktobra, zlasti sprejetje 
pomembnih zakonov o popisu prebivalstva in državni pomoči, državnih proračunov za 
leta 2011, 2012 in 2013 ter fitosanitarnega svežnja, napredek glede sveta za državno 
pomoč in protikorupcijske agencije, pa tudi sklenitev političnega sporazuma o državni in 
obrambni lastnini; poziva k učinkovitemu izvajanju teh zakonov in sporazumov;

8. poziva oblasti, naj izvršijo sodbo v primeru Sejdić in Finci kot prvi korak celovite ustavne 
reforme, ki je potrebna za premik k sodobni in delujoči demokraciji, v kateri vsak 
državljan, ne glede na njegovo etnično pripadnost, uživa enake pravice in svoboščine; 
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9. ponavlja, da je treba poenostaviti strukturo Federacije Bosne in Hercegovine, ki še vedno 
temelji na sporazumu iz Washingtona iz leta 1994; poziva Komisijo in posebnega 
predstavnika EU, naj pomagata Federaciji pri teh prizadevanjih;

10. poziva vse pristojne oblasti, naj zagotovijo vzpostavitev neodvisnega, nepristranskega in 
učinkovitega pravosodnega sistema ter učinkovito izvedejo strategijo reforme 
pravosodnega sektorja in nacionalno strategijo za obravnavo vojnih zločinov; poziva k 
uskladitvi sodne prakse v kazenskih in civilnih zadevah med različnimi pravosodnimi in 
tožilskimi sistemi, pa tudi k izvedbi vseh priporočil strukturiranega dialoga med EU ter 
Bosno in Hercegovino o pravosodju;

11. poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj dosežejo napredek pri reformi javne uprave in 
krepitvi upravnih zmogljivosti na vseh ravneh vlade, ki se ukvarja z zadevami EU; 
poudarja, da se je treba osredotočiti na vzpostavljanje učinkovitih mehanizmov 
usklajevanja in izboljšanje kvalifikacij osebja;

12. je zaskrbljen zaradi visoke stopnje korupcije v državi ter povezanosti korupcije s 
političnimi strankami; poziva odgovorne oblasti, naj zagotovijo sredstva, da bo 
protikorupcijska agencija v celoti začela delovati, naj dosežejo rezultate pri preiskavah in 
obsodbah ter naj izvedejo neizvršena priporočila iz tretjega poročila GRECO; poudarja, da 
se je treba učinkovito boriti proti trgovini z ljudmi, tako da se preganja storilce ter žrtvam 
zagotovi zaščito in nadomestila;

13. poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj neodvisne in raznolike medije okrepijo brez 
političnega vmešavanja, etnične razdrobitve in polarizacije; obžaluje neprestani politični 
pritisk ter grožnje novinarjem; je zaskrbljen zaradi poskusov ogrožanja neodvisnosti 
regulativne agencije za komunikacije;

14. poziva pristojne oblasti, naj izvajajo protidiskriminacijsko zakonodajo in politike; je 
zaskrbljen zaradi sovražnega govora, groženj in nadlegovanja oseb LGBT; poziva oblasti, 
naj dejavno spodbujajo učinkovito vključitev Romov;

15. ugotavlja, da so ženske še vedno premalo zastopane v parlamentih in da se njihove pravice 
do zaposlitve pogosto ne spoštujejo; je zaskrbljen zaradi visoke stopnje nasilja v družini, 
zaradi neprijavljenih primerov takega nasilja in zaradi prenizke stopnje obtožb na tem 
področju;

16. pozdravlja osnutek programa za žrtve vojnih posilstev, spolnih zlorab in mučenja v Bosni 
in Hercegovini; poziva k zagotovitvi zadostnih sredstev za rehabilitacijo žrtev spolnega 
nasilja, povezanega s konflikti, na sistematičen način, vključno z odškodninami ne glede 
na njihov družbeni položaj, zdravstveno in psihološko oskrbo ter primernimi socialnimi 
storitvami; poziva vse pristojne oblasti, naj povečajo osveščenost javnosti o statusu žrtev;

17. poziva vse pristojne oblasti, naj omogočijo trajnostno vrnitev beguncev in notranje 
razseljenih ljudi, tako da zagotovijo njihov dostop do bivališč, izobraževanja, socialne 
zaščite in zaposlovanja; poziva te oblasti, naj ta proces omogočijo tudi z odobritvijo 
finančne pomoči vsem vračajočim se beguncem na pravičen in primeren način, vključno z 
vrnitvijo hrvaških beguncev v Posavino;
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18. odločno obsoja vse poskuse zmanjšanja pomena ali zanikanja genocida v Srebrenici, tako 
v Bosni in Hercegovini kot drugje po svetu;

Socialno-ekonomska vprašanja

19. poziva vlade na vseh ravneh, naj ohranijo trdno fiskalno politiko; je zaskrbljen zaradi 
obsega neformalnega gospodarstva in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti žensk in 
mladih; je zaskrbljen zaradi vpliva, ki ga imata šibka pravna država in razdrobljen 
gospodarski prostor na gospodarsko rast in naložbe;

20. je zaskrbljen, ker ni zmogljivosti za izvajanje socialnega dialoga na nacionalni ravni in ker 
ta na drugih ravneh ni razvit;

21. ugotavlja, da je bilo doseženo nekaj napredka pri izboljševanju splošnega izobraževalnega 
okvira, vendar ponovno poziva svet ministrov, naj med drugim izboljša usklajevanje med 
13 ministrstvi za izobraževanje in oddelkom za izobraževanje okrožja Brčko ter zmanjša 
razdrobljenost izobraževalnega sistema;

22. poudarja, da je treba izboljšati splošno kakovost izobraževanja za izpolnjevanje potreb 
trga dela; poziva organe Bosne in Hercegovine, naj odpravijo pomanjkljivosti poklicnega 
izobraževanja, da bi privabili neposredne tuje naložbe, ter zagotovijo, tudi zaradi 
gospodarske nujnosti, začetek akreditacije izobraževalnih ustanov in polno delovanje 
agencij, ki se ukvarjajo s priznavanjem diplom in spričeval;

23. poziva vse pristojne organe, naj končajo etnično segregacijo otrok v vseh šolah v državi in 
naj spodbudijo učinkovito vključitev zlasti romskih otrok v izobraževanje, med drugim s 
programi testiranja pripravljenosti za vstop v šolo; v splošnem poziva k večjemu 
prizadevanju za preprečevanje ločitev družin in k vzpostavitvi več podpornih storitev za 
ogrožene družine;

24. poziva oblasti, naj zakonodajo uskladijo s pravnim redom Unije v zvezi s priznanjem 
poklicnih kvalifikacij EU; poziva oblasti, naj obravnavajo pravni okvir in financiranje 
kulturnih institucij, kot so narodni muzej, narodna knjižnica in muzej zgodovine;

25. poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj uvedejo primerne ukrepe za preprečevanje 
nadaljnjih zlorab režima brezvizumskega potovanja ter učinkovito obravnavajo 
organizirano zlorabo azilnih postopkov v državah članicah EU;

Regionalno sodelovanje in dvostranska vprašanja

26. izraža pohvalo Bosni in Hercegovini za njeno konstruktivno vlogo v regionalnem 
sodelovanju ter vabi državo, naj si prizadeva za določitev meja z vsemi sosedami;

27. poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj okrepijo priprave na vstop Hrvaške v EU, tako 
da zadevno zakonodajo Bosne in Hercegovine uskladijo z zakonodajo EU ter nadgradijo 
ali zgradijo potrebno infrastrukturo na prihodnjih mejnih kontrolnih točkah EU s Hrvaško;

28. ponovno poziva, naj se dovoli vstop državljanov Kosova, saj je Bosna in Hercegovina še 
vedno edina država v regiji, ki jim ne dovoli vstopa; zato poziva oblasti Bosne in 
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Hercegovine, naj sprejmejo potne listine državljanov Kosova, potrebne za vstop v državo, 
kot so to storile Srbija in druge države;

°
°      °

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom Bosne in Hercegovine ter njenih entitet.


