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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar thuarascáil 2021 ón gCoimisiún maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais (CCC) idir na 
Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Bhoisnia agus an 
Heirseagaivéin (BiH), den pháirt eile, 

– ag féachaint d’iarratas na Boisnia agus na Heirseagaivéine an 15 Feabhra 2016 ar 
bhallraíocht san Aontas Eorpach,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Feabhra 2020 dar teideal 
‘Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans’ 
[An próiseas aontachais a fheabhsú – Peirspictíocht inchreidte AE do na Balcáin Thiar] 
(COM(2020)0057),

– ag féachaint dá moladh an 19 Meitheamh 2020 chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir leis na Balcáin Thiar, tar éis chruinniú 
mullaigh 20201,

– ag féachaint do thuarascáil ó na saineolaithe ar shaincheisteanna maidir leis an smacht 
reachta sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin an 5 Nollaig 2019,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2019 dar teideal ‘2019 
Communication on EU Enlargement Policy’ [Teachtaireacht 2019 maidir le Beartas AE 
um Méadú] (COM(2019)0260), 

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘Tuairim ón gCoimisiún 
maidir le hiarratas na Boisnia agus na Heirseagaivéine ar bhallraíocht san Aontas 
Eorpach’ (COM(2019)0261) agus an tuarascáil anailíseach a ghabhann léi 
(SWD(2019)0222),

– ag féachaint don seascadú tuarascáil agus na tuarascálacha roimhe sin ón Ard-Ionadaí 
um Chur Chun Feidhme an Chomhaontaithe Síochána maidir leis an mBoisnia agus an 
Heirseagaivéin d’Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe,

– ag féachaint do Rún 2604 (2021) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 3 
Samhain 2021 maidir leis an staid sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin, lena gcuirtear 
síneadh le sainordú fhórsa an Aontais Eorpaigh sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin 
(EUFOR Althea) go dtí mí na Samhna 2022,

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle an 18 Deireadh Fómhair 2021 maidir le 
BiH agus oibríocht EUFOR Althea, tar éis an tríú hathbhreithniú straitéiseach ar an 

1 IO C 362, 8.9.2021, lch. 129.
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oibríocht,

– ag féachaint do Chinneadh (AE) 2021/1923 ón gComhairle an 4 Samhain 2021 maidir 
le Beart Cúnaimh faoin tSaoráid Eorpach Síochána chun tacú le fothú acmhainneachta 
Fhórsaí Armtha na Boisnia agus na Heirseagaivéine2,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Deireadh Fómhair 2021 dar teideal 
‘2021 Communication on EU Enlargement Policy’ [Teachtaireacht 2021 maidir le 
beartas AE um Mhéadú] (COM(2021)0664), a raibh doiciméad inmheánach oibre de 
chuid an Choimisiúin dar teideal ‘Bosnia and Herzegovina 2021 Report’ 
[Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin] (SWD(2020)0291) ag 
gabháil léi,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 14 Nollaig 2021 maidir leis an méadú 
agus leis an bpróiseas cobhsaíochta agus comhlachais,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/1529 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 15 Meán Fómhair 2021 lena mbunaítear an Ionstraim um chúnamh 
Réamhaontachais (IPA III)3,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Deireadh Fómhair 2020 dar teideal 
‘An Economic and Investment plan for the Western Balkans’ [‘Plean Eacnamaíoch agus 
Infheistíochta do na Balcáin Thiar’] (COM(2020)0641),

– ag féachaint don chruinniú mullaigh idir an tAontas agus na Balcáin Thiar, a tionóladh 
in Brdo pri Kranju an 6 Deireadh Fómhair 2021, agus don dearbhú uaidh,

– ag féachaint do 8ú Cruinniú Mullaigh Phróiseas Bheirlín, a seoladh an 5 Iúil 2021,

– ag féachaint don dearbhú críochnaitheach ó 8ú Fóram na Sochaí Sibhialta um na Balcán 
Thiar dar dáta an 1 Deireadh Fómhair 2021,

– ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa an 16 Bealtaine 2005 um 
Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um 
Maoiniú Sceimhlitheoireachta,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 24 Iúil 2020 dar teideal ‘2020-2025 
EU action plan on firearms trafficking’ [Plean gníomhaíochta an Aontais 2020-2025 
maidir le gáinneáil ar airm thine] (COM(2020)0608),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Aibreán 2021 maidir le straitéis 
AE chun dul i ngleic leis an gcoireacht eagraithe 2021-2025 (COM(2021)0170),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Aibreán 2021 maidir le straitéis 
AE chun gáinneáil ar dhaoine a chomhrac 2021-2025 (COM(2021)0171),

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Nollaig 2021 ar an gcomhar i ndáil leis an gcomhrac i 

2 IO L 391, 5.11.2021, lch. 45.
3 IO L 330, 20.9.2021, lch. 1.
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gcoinne na coireachta eagraithe sna Balcáin Thiar4,

– ag féachaint do thuarascáil uaithi an 9 Márta 2022 maidir le trasnaíocht eachtrach i 
bpróisis dhaonlathacha uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear an bhréagaisnéis5,

– ag féachaint dá rún an 9 Iúil 2015 maidir le Comóradh Srebrenica6,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Nollaig 2015 maidir le comóradh 20 bliain 
Chomhaontú Síochána Dayton7,

– ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir leis an tír,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0000/2022),

A. de bhrí go bhfuil saoránaigh BiH ag iarraidh lánpháirtiú Eora-Atlantach a bhaint amach 
ar mhaithe le síocháin, daonlathas agus rathúnas inbhuanaithe;

B. de bhrí gurb é AE an comhpháirtí trádála agus infheistíochta is mó atá ag BiH agus an 
soláthraí is mó cúnaimh airgeadais atá acu;

C. de bhrí go mbraitheann dul chun cinn BiH maidir le aontachas AE ar chur chun feidhme 
na 14 phríomhthosaíocht sa tuairim ón gCoimisiún maidir le hiarratas BiH ar 
bhallraíocht AE, agus de bhrí gur cheart, le cúnamh AE, aghaidh a thabhairt ar an easpa 
leanúnach dul chun cinn ina leith sin;

D. de bhrí go bhfuil Oifig an Ardionadaí (OHR) agus EUFOR Althea lárnach i gcaomhnú 
na síochána;

E. de bhrí gur cheart go mbeadh cearta agus oibleagáidí comhionanna ag saoránaigh BiH 
ar fud chríoch BiH; de bhrí go bhfuil an tír tiomanta d’oibleagáidí idirnáisiúnta chun 
deireadh a chur le hidirdhealú córasach eitneachbhunaithe agus bunaithe ar chónaí agus 
comhionannas saoránach a áirithiú os comhair an dlí;

F. de bhrí go bhfuil glóiriú coirpeach cogaidh ciontaithe, leithscaradh agus idirdhealú 
eitneach i gcoinne bhunbhrí an tionscadail Eorpaigh; de bhrí go bhfuil géarghá le cosc a 
chur go héifeachtach ar shéanadh an Uileloiscthe, an chinedhíothaithe, coireanna 
cogaidh agus coireanna in aghaidh an chine dhaonna;

Feidhmiú na n-institiúidí daonlathacha

1. á chur i bhfios go láidir go bhfuil luas aontachais AE bunaithe ar fheidhmiú cuí na n-
institiúidí daonlathacha bunaithe ar an smacht reachta, ar an dea-rialachas agus ar 
chearta bunúsacha;

4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0506.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2022)0064.
6 IO C 265, 11.8.2017, lch. 142.
7 IO C 399, 24.11.2017, lch. 176.
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2. ag tathant ar BiH dul chun cinn a dhéanamh maidir leis na 14 phríomhthosaíocht trí 
neamhspleáchas na mbreithiúna a athbhunú, an smacht reachta a neartú, an comhrac i 
gcoinne an éillithe agus na coireachta eagraithe a threisiú, saoirse na meán agus 
timpeallacht chumasúcháin don tsochaí shibhialta a áirithiú, agus grúpaí leochaileacha a 
chosaint;

3. á athdhearbhú go dtacaíonn sí go soiléir le hathrú daonlathach BiH trí lánpháirtiú 
Eorpach, bunaithe ar cheannasacht agus ar shláine críche, bunaithe ar phrionsabail an 
chomhionannais agus an neamh-idirdhealaithe i measc na saoránach agus na 
mbunphobal ar fad mar a chumhdaítear sa bhunreacht;

4. á chur i bhfáth go n-áirítear i bhforfheidhmiú Chomhaontú Síochána Dayton an 
oibleagáid cinntí OHR a chur chun feidhme;

5. ag cur in iúl gurb oth léi an tsáinn sa chaibidlíocht maidir le hathchóiriú an dlí toghcháin 
in BiH agus an easpa tola polaitiúla lena sárú; á iarraidh ar na gníomhaithe uile teacht ar 
chomhaontú cothrom go pras, dualgas bunreachtúil an rialachais dhaonlathaigh a 
chomhlíonadh agus trédhearcacht agus sláine an phróisis toghcháin a áirithiú;

6. ag cáineadh go láidir an neamhaird ar noirm agus oibleagáidí idirnáisiúnta agus 
náisiúnta, gach fuathreitric agus ghníomhaíocht shuaiteach, lena n-áirítear tarraingt siar 
ó institiúidí, go háirithe ag ceannaireacht eintiteas Republika Srpska, lena ndéantar an 
tír a dhíchobhsú, an bonn a bhaint óna státacht de shárú ar Chomhaontú Síochána 
Dayton agus lena gcuirtear bac, go córasach, ar chinntí maidir le príomhdhlíthe agus 
athchóirithe; ag diúltú do gach iarracht institiúidí paraphoiblí comhthreomhara a 
chruthú, rud a bhaineann an bonn d’institiúidí stáit, dlíchóras, neamhspleáchas 
breithiúnach agus ceannasacht; á iarraidh go bhfillfí ar na hinstitiúidí stáit uile go 
hiomlán, go neamhroghnach agus go neamhchoinníollach;

7. á iarraidh ar AE agus ar an gcomhphobal idirnáisiúnta gach uirlis atá ar fáil a úsáid, lena 
n-áirítear smachtbhannaí spriocdhírithe, i gcoinne gníomhaithe díchobhsaitheacha sa tír;

Athmhuintearas

8. á chur i bhfios go láidir go bhfuil todhchaí BiH ag brath ar an tsíocháin inbhuanaithe 
agus ar fhíor-athmhuintearas, agus mar sin gur gá go mbeadh an tír daonlathach, 
cuimsitheach agus il-eitneach; ag tathant ar BiH dlús a chur le hionchúiseamh 
éifeachtach neamhchlaonta coireanna cogaidh faoin straitéis náisiúnta athbhreithnithe i 
ndáil le coireanna cogaidh a phróiseáil; á iarraidh ar na ceannairí polaitiúla réigiúnacha 
uile an coimisiún ábhartha (RECOM) a chur ar bun;

9. ag spreagadh na n-údarás comhar agus comhroinnt sonraí a threisiú maidir le daoine atá 
ar iarraidh agus sásamh a áirithiú do theaghlaigh na n-íospartach sibhialta, agus filleadh 
sábháilte dídeanaithe agus daoine easáitithe ina dtír féin, a gcearta a urramú go hiomlán 
agus a maoin a thabhairt ar ais;

10. á chur in iúl gur geal léi na leasuithe ar Chód Coiriúil BiH lena seachnaítear coirpigh 
chogaidh a ghlóiriú agus cinedhíothú, coireanna in aghaidh an chine dhaonna agus 
coireanna cogaidh a shéanadh; á chur in iúl gur saoth léi aon iarracht gan an cinneadh 
seo a chur chun feidhme; ag cáineadh go láidir gach cineál athbhreithnitheachais 
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stairiúil, séanadh, nó íoslaghdú nó glóiriú coireanna cogaidh lena n-áirítear 
neamhchomhlíonadh chinntí binsí idirnáisiúnta agus baile;

An próiseas athchóirithe

11. ag tathant ar ghníomhaithe polaitiúla BiH dul chun cinn a dhéanamh maidir leis na 
hathchóirithe is gá chun an tír a thabhairt níos gaire do AE; ag cáineadh gach iarracht 
chun stop a chur leis na hathchóirithe sin, agus ar an gcaoi sin rochtain ar chistiú AE 
faoi IPA III a chur i mbaol, rud nach mór a bheith bunaithe ar choinníollacht dhocht 
agus atá ag brath ar chomhar na n-údarás éagsúil;

12. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé toghcháin a reáchtáil i mbliana mar atá beartaithe;

13. ag tacú le hathchóirithe bunreachtúla agus toghchánacha atá trédhearcach agus 
cuimsitheach chun comhionannas agus neamh-idirdhealú na saoránach uile a áirithiú, 
cuntasacht a fheabhsú agus BiH a athrú ina stát lánfheidhmiúil agus cuimsitheach trí 
rialuithe, tuairimí agus moltaí ó chúirteanna inniúla agus ó chomhlachtaí idirnáisiúnta a 
chur chun feidhme láithreach; ag tacú le hiarrachtaí éascaithe trasatlantacha chun na 
críche sin;

14. á iarraidh go gcuirfí chun feidhme caighdeáin chomhsheasmhacha státseirbhíse bunaithe 
ar fhiúntas ar fud na tíre, lena gcumasófar riarachán poiblí cuíchóirithe, dípholaitithe 
agus cuntasach;

15. á chur i bhfios go láidir gur gá feabhas a chur ar chomhchuibhiú eacnamaíoch agus 
nascacht inmheánach agus réigiúnach; á iarraidh go mbeadh straitéisí earnála ar fud na 
tíre ann, go gcuirfí feabhas ar phleanáil straitéiseach, bainistiú airgeadais, faireachán 
agus meastóireacht, agus go gcruthófaí struchtúir rialaithe agus iniúchóireachta;

16. á mheabhrú go bhfuil gá le dlíthe maidir le gás agus leictreachas, foinsí inathnuaite, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus an aeráid, agus dlús a chur le cosaint an chomhshaoil agus 
an dúlra;

An smacht reachta

17. á iarraidh go ndéanfaí gníomh práinneach chun dul i ngleic le ceartas roghnaitheach 
forleathan, greamú stáit, finíochas, cairdeas fabhair, móréillitheacht agus insíothlú 
coiriúil; á athdhearbhú go bhfuil géarghá le hathchóiriú breithiúnach ar fud BiH chun 
gairmiúlacht agus ionracas na breithiúnachta a fheabhsú;

18. á mheabhrú gur gá dlíthe a thabhairt cothrom le dáta agus ailíniú a dhéanamh leis an 
Aontas Eorpach maidir le frithsciúradh airgid agus maidir le cur i gcoinne mhaoiniú na 
sceimhlitheoireachta, agus gur gá oifig um aisghabháil sócmhainní a bhunú;

19. ag tathant ar BiH struchtúir frith-éillithe a neartú agus maoiniú leordhóthanach a 
thabhairt dóibh, lena gcumhdaítear coinbhleachtaí leasa agus brústocaireacht;

20. á chur i bhfios go láidir an droch-chomhoibriú idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí 
BiH agus an teip atá orthu comhoibriú go héifeachtach le Europol, Eurojust agus Oifig 
an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh; á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí 
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déthaobhacha lena dtacaíonn Europol agus Eurojust atá dírithe ar líonraí smuigleála 
daoine a dhíchur;

Cearta bunúsacha

21. á chur in iúl gur saoth léi an mhainneachtain leanúnach saoirse agus iolrachas na meán a 
chosaint; á áitiú go gcuirfí deireadh le cur isteach polaitiúil agus go gcosnófaí iriseoirí 
ar imeaglú le hobair leantach bhreithiúnach chórasach;

22. á chur in iúl gur saoth léi na bagairtí ó na húdaráis i gcoinne na sochaí sibhialta; ag 
cáineadh na srianta atá ag dul i méid ar shaoirse cainte in eintiteas Republika Srpska;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht IPA III a athdhíriú d’fhórsaí daonlathacha, 
institiúidí agus nósanna imeachta daonlathacha intíre;

24. á chur i bhfáth an gá atá le cearta na mionlach a chosaint agus le pobail leochaileacha a 
chuimsiú; á iarraidh go mbeadh straitéisí níos láidre ann maidir le cearta an duine agus 
maidir le frith-idirdhealú ar fud na tíre; ag tathant go ndéanfaí coireanna fuatha, 
fuathchaint agus bréagaisnéis chomh maith le foréigean inscnebhunaithe agus gnéasach 
a chosc agus a ionchúiseamh go réamhghníomhach;

25. á iarraidh arís go gcuirfí deireadh go práinneach leis an leithscaradh agus idirdhealú san 
oideachas, lena n-áirítear trí rialuithe cúirte a chur chun feidhme chun deireadh a chur le 
cleachtas mídhleathach idirdhealaitheach ‘dhá scoil faoi aon dian amháin’;

26. á chur in iúl gur saoth léi mainneachtain na n-údarás chun aghaidh a thabhairt ar an 
ngéarchéim dhaonnúil thromchúiseach a bhaineann le himirce; á mheabhrú gur gá 
réitigh atá bunaithe ar an dlúthpháirtíocht maidir le himirce agus tearmann, lena n-
áirithítear cúnamh daonnúil leordhóthanach agus acmhainneacht ghlactha iomchuí ar 
fud na tíre; á chur in iúl gur geal léi oscailt an ionaid atá maoinithe ag an Aontas 
Eorpach in Lipa;

Beartas eachtrach agus slándáil

27. ag tathant ar BiH treocht an chúlchéimnithe maidir le hailíniú le comhbheartas 
eachtrach agus slándála AE a aisiompú, go háirithe i ndáil le smachtbhannaí i gcoinne 
na Rúise agus na Bealarúise a chur chun feidhme tar éis an ionraidh san Úcráin; á 
iarraidh ar BiH caidreamh maith comharsanachta a neartú;

28. á iarraidh ar AE céimeanna nithiúla a ghlacadh chun na Balcáin Thiar agus BiH a 
chomhtháthú laistigh de chomhthéacs straitéiseach agus slándála níos leithne, i 
bhfianaise fhogha na Rúise faoin Úcráin, bréagaisnéise agus cur isteach urchóideach 
chun an tír agus an réigiún a dhíchobhsú;

29. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí atá á maoiniú ag an Aontas Eorpach chun dlús a 
chur le dímhianú agus le hairm, armlón agus pléascáin a dhiúscairt;

30. á chur in iúl gur geal léi atreisiú EUFOR Althea le déanaí agus an tacaíocht faoin 
tSaoráid Eorpach Síochána chun fórsaí armtha BiH a neartú;
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31. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Uachtaránacht na Boisnia 
agus na Heirseagaivéine, chuig Comhairle Airí na Boisnia agus na Heirseagaivéine, 
chuig Tionól Parlaiminteach na Boisnia agus na Heirseagaivéine, chuig rialtais agus 
parlaimintí Chónaidhm na Boisnia agus na Heirseagaivéine, chuig Republika Srpska 
agus Ceantar Brčko, agus chuig rialtais na ndeich gcantún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Léirítear éagsúlacht an Aontais Eorpaigh, a bunaíodh ar athmhuintearas, comhaireachtáil agus 
comhar, sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin. Seasann Parlaimint na hEorpa i gcónaí leis na 
mianta atá ann maidir leis an athrú daonlathach agus rogha Eorpach na Boisnia agus na 
Heirseagaivéine agus a saoránach.

Sainaithníonn an Rapóirtéir dhá phríomhbhac ar dhul chun cinn BiH maidir leis na 14 
phríomhthosaíocht agus an bealach atá roghnaithe ag an tír maidir le lánpháirtiú AE: an 
bhaghcat agus tarraingt siar ó institiúidí stáit agus comhlachtaí cinnteoireachta a rinne 
ceannaireacht agus ionadaithe Republika Srpska, eadhon Milorad Dodik; agus an tsáinn sa 
chaibidlíocht maidir le hathchóiriú an dlí toghcháin i gCónaidhm na Boisnia agus na 
Heirseagaivéine. Ní mór do na gníomhaithe polaitiúla uile ar fud BiH gealltanas a thabhairt go 
gcomhoibreoidh siad agus go gcruthóidh siad todhchaí inbhuanaithe, rathúil agus síochánta don 
tír. Mura ndéanfar filleadh neamhroghnach agus neamhchoinníollach ar na hinstitiúidí stáit uile 
mar aon le comhaontú cothrom maidir le hathchóiriú an dlí toghcháin, beidh bac á chur i gcónaí 
ar dhul chun cinn sóisialta, eacnamaíoch agus Eora-Atlantach BiH, déanfar dochar d’iarrachtaí 
athmhuintearais agus, gan amhras, cuirfear le méadú an teannais sa tír agus sa réigiún, go 
háirithe i bhfianaise fhogha na Rúise faoin Úcráin agus an chur isteach urchóideach sna Balcáin 
Thiar. I gcomhthéacs straitéiseach agus slándála na hEorpa, tá gá le BiH cobhsaí, a bheidh 
dírithe ar lánpháirtiú Eorpach, agus a bheidh ailínithe go neamhbhalbh le CBES an Aontais, 
lena n-áirítear maidir le smachtbhannaí i gcoinne na Rúise agus na Bealarúise.

Cáineann an Rapóirtéir na gníomhaíochtaí díchobhsaitheacha uile atá dírithe ar an mbonn a 
bhaint de cheannasacht agus d’iomláine chríochach na Boisnia agus na Heirseagaivéine agus 
feidhmiú a gcuid institiúidí, lena n-áirítear in ábhair bhreithiúnacha, dhlíthiúla, chánach, 
slándála agus maoine. Is cúis mhór imní iad séanadh cinedhíothaithe, reitric agus 
gníomhaíochtaí scartha idirdhealaitheacha agus méadaitheacha agus is bagairt iad d’ord 
bunreachtúil na tíre. Dá bhrí sin, cáineann an Rapóirtéir gach iarracht an t-ordú sin a shárú, 
eadhon trí tharraingt siar ó institiúidí stáit agus trí bhaghcatáil agus trí bhac na gcomhlachtaí 
cinnteoireachta, rud a chuireann bac ar athchóirithe agus a chuireann bac ar chomhlíonadh BiH 
le critéir aontachais AE agus ar chomhlíonadh na 14 bpríomhthosaíocht. Má leanann na 
gníomhaíochtaí suaiteacha sin ar aghaidh, ba cheart don Aontas bearta sriantacha a chun 
feidhme i gcoinne na ngníomhaithe díchobhsaitheacha, de réir shampla na Stát Aontaithe. Ní 
féidir aon tacaíocht a thabhairt d’atheagrú críochach BiH.

Go dtí go dtiocfaidh an staid sa tír go pointe inar féidir deireadh a chur le maoirseacht 
idirnáisiúnta, agus na ‘coinníollacha 5+ 2’ comhlíonta, tá sé riachtanach feidhmiú gan bhac an 
dá ionstraim forfheidhmithe na síochána atá údaraithe go hidirnáisiúnta a choimirciú: Oibríocht 
mhíleata EUFOR ALTHEA agus an feidhmeannach sibhialtach – Oifig an Ardionadaí. 
Aithníonn an Rapóirtéir ról EUFOR ALTHEA agus is díol sásaimh dó an ról atá ag EUFOR 
ALTHEA agus cuireann sé i bhfáth a thábhachtaí atá athnuachan a shainordaithe i mí na 
Samhna 2022.

Tá BiH tar éis tabhairt faoi oibleagáidí idirnáisiúnta chun comhionannas polaitiúil na saoránach 
uile a áirithiú trí dheireadh a chur le hidirdhealú córasach bunaithe ar eitneacht nó áit chónaithe, 
rud a shéanann cearta sibhialta bunúsacha do thart ar 400,000 saoránach ón mBoisnia. Iarrann 
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an Rapóirtéir go ndéanfaí athchóirithe cothroma toghcháin agus bunreachtúla, i gcomhréir le 
prionsabail AE agus le cinntí idirnáisiúnta agus bunreachtúla cúirte araon, lena n-áirítear 
comhionannas a thrí bhunphobal agus a shaoránaigh uile, agus lena gcumasaítear ‘aistriú ó 
Dayton go dtí an Bhruiséil’ rianúil. Cuireann an Rapóirtéir in iúl gur oth leis easpa toil 
pholaitiúil na ngníomhaithe ó gach taobh chun deireadh rathúil a áirithiú leis an gcaibidlíocht 
maidir le hathchóiriú práinneach an dlí toghcháin, in ainneoin iarrachtaí comhordaithe AE agus 
na Stát Aontaithe. Tá sé ríthábhachtach go ráthófar leis na hathchóirithe toghcháin agus 
bunreachtúla go n-urramófar nádúr iolraíoch na tíre agus daonlathas feidhmiúil agus 
inmharthana á áirithiú ag an am céanna ina mbeidh na saoránaigh uile comhionann.

Leis an dá athchóiriú sin, ba cheart deireadh a chur le gach cineál neamhionannais agus 
idirdhealaithe sa phróiseas toghchánach, sláine, cuntasacht, trédhearcacht agus éifeachtúlacht 
an phróisis toghcháin a chosaint agus dálaí a chur i bhfeidhm le haghaidh toghcháin iomaíocha 
trí rialacha maidir le clárú páirtithe a chomhchuibhiú, trédhearcacht a áirithiú maidir le maoiniú 
páirtithe polaitiúla agus neamhspleáchas agus cumais na gcoimisiún toghcháin, i gcomhréir le 
caighdeáin idirnáisiúnta toghcháin. Ní mór dóibh deireadh a chur le mí-úsáid shistéamach 
acmhainní riaracháin, leochaileacht comhlachtaí toghcháin agus cúbláil agus ceannach vótaí.

Ní rogha eile iad na hathruithe toghcháin agus bunreachtúla ar athchóirithe eile, agus ní mór 
iad a bheith fite fuaite leis an smacht reachta, ceartas agus claochlú eacnamaíoch, agus ar an 
gcaoi sin muinín na saoránach as institiúidí na tíre a chothú arís. Ba cheart do na húdaráis tús 
áite a thabhairt d’fheidhmiúlacht dhaonlathach agus institiúideach, bunaithe ar chearta 
bunúsacha, rochtain ar cheartas agus ar athmhuintearas i gcomhthéacs 14 dtosaíocht Thuairim 
2019 ón gCoimisiún agus na Tuarascála ó na saineolaithe ar shaincheisteanna maidir leis an 
Smacht Reachta (Moltaí Priebe).

Leanann an tAontas dá thacaíocht theicniúil agus airgeadais chun an t-idirphlé inmheánach agus 
athchóirithe a bhaineann leis an Aontas Eorpach a bhfuil géarghá leo a éascú ar mhaithe le 
saoránaigh uile BiH. Aithníonn an Rapóirtéir an difríocht shuntasach a dhéanann tacaíocht AE 
don tír agus spreagann sé an Coimisiún cistiú a spriocdhíriú agus a atreorú ar bhealach níos 
fearr chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin mhóra maidir leis an smacht reachta agus dúshláin 
mhóra shocheacnamaíocha. Tá an tacaíocht sin, faoin Ionstraim um Chúnamh 
Réamhaontachais (IPA III) agus faoin bPlean Eacnamaíoch agus Infheistíochta do na Balcáin 
Thiar, ag brath go docht ar chomhar na n-údarás uile, chomh maith le lánurraim do Chomhaontú 
Dayton agus d’ord bunreachtúil BiH, agus déanfar an tacaíocht sin a mhodhnú i gcás ina mbeidh 
easpa leanúnach dul chun cinn ag BiH i réimsí athchóirithe bunúsacha.

Athdhearbhaíonn an Rapóirtéir a thábhachtaí atá an t-athchóiriú oideachais mar bhonn chun 
sochaí rathúil, chuimsitheach agus iolraíoch a chruthú, saor ó gach cineál leithscartha agus 
imeallaithe agus ag baint leasa as a saoirsí polaitiúla. Ní mór don tsochaí sin cuimsiú sóisialta 
agus cearta na mionlach eitneach agus reiligiúnach, amhail na Romaigh agus na Giúdaigh, 
chomh maith leis an bpobal LGBTIQ+ agus pobail leochaileacha, lena n-áirítear daoine faoi 
mhíchumas, a choimirciú.

Is mór ag an Rapóirtéir a bhuíochas do gach ionadaí, gach sealbhóir oifige, gach geallsealbhóir 
áitiúil agus idirnáisiúnta agus gach eagraíocht de chuid na sochaí sibhialta as comhar agus 
léargas cuiditheach leanúnach, rud a chuireann le tuiscint níos doimhne ar an mBoisnia agus an 
Heirseagaivéin.


