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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2021
(2021/2245(INI))

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 strane druhej, 

– so zreteľom na žiadosť Bosny a Hercegoviny o členstvo v Európskej únii 
z 15. februára 2016,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2020 s názvom Posilnenie procesu 
pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre krajiny západného Balkánu 
(COM(2020)0057),

– so zreteľom na svoje odporúčanie z 19. júna 2020 Rade, Komisii a podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
k západnému Balkánu po samite v roku 20201,

– so zreteľom na znalecký posudok v súvislosti s otázkami právneho štátu v Bosne 
a Hercegovine z 5. decembra 2019,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2019 s názvom Oznámenie o politike 
rozširovania EÚ za rok 2019 (COM(2019)0260), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stanovisko Komisie k žiadosti Bosny 
a Hercegoviny o členstvo v EÚ (COM(2019)0261) a sprievodnú analytickú správu 
(SWD(2019)0222),

– so zreteľom na šesťdesiatu správu a predchádzajúce správy vysokého predstaviteľa 
pre vykonávanie mierovej dohody týkajúcej sa Bosny a Hercegoviny generálnemu 
tajomníkovi Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2604 (2021) z 3. novembra 2021 
o situácii v Bosne a Hercegovine, ktorou sa predlžuje mandát síl Európskej únie 
v Bosne a Hercegovine (EUFOR ALTHEA) do novembra 2022,

– so zreteľom na závery Rady z 18. októbra 2021 o Bosne a Hercegovine a operácii 
EUFOR ALTHEA v nadväznosti na tretie strategické preskúmanie operácie,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1923 zo 4. novembra 2021 o opatrení 
pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu budovania kapacít 
ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny2,

1 Ú. v. EÚ C 362, 8.9.2021, s. 129.
2 Ú. v. EÚ L 391, 5.11.2021, s. 45.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2021 s názvom Oznámenie o politike 
rozširovania EÚ z roku 2021 (COM(2021)0664) a na sprievodný pracovný dokument 
útvarov Komisie s názvom Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2021 
(SWD(2021)0291),

– so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2021 o rozširovaní a procese stabilizácie 
a pridruženia,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1529 
z 15. septembra 2021, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Hospodársky 
a investičný plán pre západný Balkán (COM(2020)0641),

– so zreteľom na samit EÚ – západný Balkán, ktorý sa konal 6. októbra 2021 v Brde 
pri Kranju, a na jeho vyhlásenie,

– so zreteľom na 8. samit berlínskeho procesu, ktorý sa začal 5. júla 2021,

– so zreteľom na záverečné vyhlásenie 8. fóra občianskej spoločnosti západného Balkánu 
z 1. októbra 2021,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy zo 16. mája 2005 o praní špinavých peňazí, 
vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2020 s názvom Akčný plán EÚ na boj 
proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 
(COM(2020)0608),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. apríla 2021 o stratégii EÚ na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025 (COM(2021)0170),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. apríla 2021 o stratégii EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021 – 2025 (COM(2021)0171),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2021 o spolupráci v boji proti 
organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2022 o zahraničnom zasahovaní do všetkých 
demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o spomienke na Srebrenicu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o 20. výročí Daytonskej mierovej 

3 Ú. v. EÚ L 330, 20.9.2021, s. 1
4 Prijaté texty, P9_TA(2021)0506.
5 Prijaté texty, P9_TA(2022)0064.
6 Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 142.
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dohody7,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2022),

A. keďže občania Bosny a Hercegoviny sa usilujú o euroatlantickú integráciu v záujme 
udržateľného mieru, demokracie a prosperity;

B. keďže EÚ je najväčším obchodným a investičným partnerom Bosny a Hercegoviny 
a najväčším poskytovateľom finančnej pomoci;

C. keďže pokrok Bosny a Hercegoviny na ceste k pristúpeniu k EÚ závisí od realizácie 
14 kľúčových priorít uvedených v stanovisku Komisie týkajúcom sa žiadosti Bosny 
a Hercegoviny o členstvo v EÚ a keďže pomoc EÚ by mala riešiť pretrvávajúci 
nedostatočný pokrok v tejto oblasti;

D. keďže Úrad vysokého predstaviteľa (OHR) a EUFOR ALTHEA sú neoddeliteľnou 
súčasťou zachovania mieru;

E. keďže všetci občania Bosny a Hercegoviny by mali mať rovnaké práva a povinnosti na 
celom území Bosny a Hercegoviny; keďže krajina sa zaviazala k medzinárodným 
záväzkom ukončiť systematickú diskrimináciu z dôvodu etnického pôvodu a miesta 
pobytu a zabezpečiť rovnosť občanov pred zákonom;

F. keďže glorifikácia odsúdených vojnových zločincov, etnická segregácia a diskriminácia 
sú v rozpore so samotnou podstatou európskeho projektu; keďže je naliehavo potrebné 
účinne zakázať popieranie holokaustu, genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti 
ľudskosti;

Fungovanie demokratických inštitúcií

1. zdôrazňuje, že tempo pristúpenia k EÚ je podmienené riadnym fungovaním 
demokratických inštitúcií, ktoré sú založené na zásade právneho štátu, dobrej správy 
vecí verejných a základných právach;

2. naliehavo vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby pokročila v plnení 14 kľúčových priorít 
obnovením nezávislosti súdnictva, posilnením právneho štátu, zintenzívnením boja proti 
korupcii a organizovanej trestnej činnosti, zabezpečením slobody médií a priaznivého 
prostredia pre občiansku spoločnosť a ochranou zraniteľných skupín;

3. opätovne zdôrazňuje svoju jasnú podporu demokratickej transformácii Bosny 
a Hercegoviny prostredníctvom európskej integrácie založenej na zvrchovanosti 
a územnej celistvosti, ktorá sa opiera o zásady rovnosti a nediskriminácie všetkých 
občanov a národov, ktoré ju tvoria, ako je zakotvené v ústave;

4. zdôrazňuje, že presadzovanie Daytonskej mierovej dohody zahŕňa povinnosť vykonávať 

7 Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 176.
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rozhodnutia Úradu vysokého predstaviteľa;

5. vyjadruje poľutovanie nad patovou situáciou v rámci rokovaní o reforme volebného 
zákona v Bosne a Hercegovine a nad nedostatkom politickej vôle na jej prekonanie; 
vyzýva všetky zúčastnené strany, aby urýchlene dosiahli vyváženú dohodu, splnili 
ústavnú povinnosť demokratického riadenia a zabezpečili transparentnosť a integritu 
volebného procesu;

6. dôrazne odsudzuje nerešpektovanie medzinárodných a vnútroštátnych noriem 
a záväzkov, všetku nenávistnú rétoriku a deštruktívne konanie vrátane odchodu 
z inštitúcií, najmä zo strany vedúcich predstaviteľov Republiky srbskej, ktoré 
destabilizuje krajinu, podkopáva jej štátnosť v rozpore s Daytonskou mierovou dohodou 
a systematicky bráni rozhodovaniu o kľúčových zákonoch a reformách; odmieta všetky 
pokusy o vytvorenie paralelných pološtátnych inštitúcií, ktoré podkopávajú štátne 
inštitúcie, právny poriadok, nezávislosť súdnictva a suverenitu; vyzýva na úplný, 
neselektívny a bezpodmienečný návrat do všetkých štátnych inštitúcií;

7. vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby proti destabilizujúcim subjektom 
v krajine použili všetky dostupné nástroje vrátane cielených sankcií;

Zmierenie

8. zdôrazňuje, že budúcnosť Bosny a Hercegoviny v EÚ závisí od udržateľného mieru 
a skutočného zmierenia, ktoré zaručia jej demokratickú, inkluzívnu a multietnickú 
povahu; naliehavo vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby urýchlila účinné a nestranné 
stíhanie vojnových zločinov v rámci revidovanej národnej stratégie pre vyšetrovanie 
vojnových zločinov; vyzýva všetkých regionálnych politických lídrov, aby zriadili 
príslušnú komisiu (RECOM);

9. nabáda orgány, aby zintenzívnili spoluprácu a výmenu údajov o nezvestných osobách 
a zabezpečili odškodnenie pre rodiny civilných obetí a bezpečný návrat utečencov 
a vnútorne vysídlených osôb, dodržiavanie ich práv v plnom rozsahu a vrátenie ich 
majetku;

10. víta zmeny Trestného zákona Bosny a Hercegoviny, ktorými sa zakazuje glorifikácia 
vojnových zločincov a popieranie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových 
zločinov; odsudzuje akýkoľvek pokus o nevykonanie tohto rozhodnutia; dôrazne 
odsudzuje všetky formy historického revizionizmu, popierania, bagatelizovania alebo 
glorifikácie vojnových zločinov vrátane nedodržiavania rozhodnutí medzinárodných 
a vnútroštátnych tribunálov;

Proces reforiem

11. naliehavo vyzýva politické subjekty Bosny a Hercegoviny, aby dosiahli pokrok 
v reformách, ktoré sú potrebné na priblíženie krajiny k EÚ; odsudzuje všetky pokusy 
o zastavenie týchto reforiem, čím by sa ohrozil prístup k financovaniu EÚ v rámci 
nástroja IPA III, ktoré musí byť založené na prísnych podmienkach a závisí od 
spolupráce rôznych orgánov;

12. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa voľby konali podľa plánu tento rok;
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13. podporuje transparentné a inkluzívne ústavné a volebné reformy s cieľom zabezpečiť 
rovnosť a nediskrimináciu všetkých občanov, zvýšiť zodpovednosť a premeniť Bosnu 
a Hercegovinu na plne funkčný a inkluzívny štát prostredníctvom okamžitého 
vykonávania rozhodnutí, stanovísk a odporúčaní príslušných súdov a medzinárodných 
orgánov; podporuje transatlantické podporné úsilie na vyriešenie tejto záležitosti;

14. vyzýva na zavedenie jednotných celoštátnych noriem štátnej služby založených na 
zásluhách, ktoré by umožnili efektívnu, odpolitizovanú a zodpovednú verejnú správu;

15. zdôrazňuje potrebu posilniť vnútornú a regionálnu hospodársku harmonizáciu 
a prepojenosť; vyzýva na celoštátne odvetvové stratégie, zlepšenie strategického 
plánovania, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia a na vytvorenie 
kontrolných a audítorských štruktúr;

16. opätovne pripomína, že je potrebné prijať zákony o plyne a elektrine, obnoviteľných 
zdrojoch energie, energetickej efektívnosti a klíme a posilniť ochranu životného 
prostredia a prírody;

Právny štát

17. vyzýva na prijatie naliehavých opatrení na boj proti rozšírenej selektívnej 
spravodlivosti, ovládnutiu štátu, protekcionizmu, korupcii na vysokých miestach 
a prenikaniu trestnej činnosti; opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu reformy súdnictva 
v celej Bosne a Hercegovine s cieľom zlepšiť jeho profesionalitu a integritu;

18. opätovne pripomína, že je potrebné aktualizovať zákony a zosúladiť ich s právnymi 
predpismi EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
a zriadiť úrad pre vymáhanie majetku;

19. naliehavo vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby posilnila a primerane financovala 
protikorupčné štruktúry, ktoré by sa zaoberali konfliktom záujmov a lobingom;

20. zdôrazňuje nedostatočnú spoluprácu orgánov presadzovania práva Bosny 
a Hercegoviny a ich neschopnosť účinne spolupracovať s Europolom, Eurojustom 
a Európskou prokuratúrou; víta dvojstranné úsilie Europolu a Eurojustu zamerané na 
likvidáciu prevádzačských sietí;

Základné práva

21. vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcim zlyhávaním pri ochrane slobody a plurality 
médií; trvá na odstránení politických zásahov a ochrane novinárov pred zastrašovaním 
prostredníctvom systematického súdneho dohľadu;

22. vyjadruje poľutovanie nad hrozbami zo strany úradov voči občianskej spoločnosti; 
odsudzuje rastúce obmedzovanie slobody prejavu v Republike srbskej;

23. vyzýva Komisiu, aby podporu v rámci nástroja IPA III presmerovala na demokratické 
sily, inštitúcie a postupy v jednotlivých krajinách;

24. zdôrazňuje potrebu ochrany práv menšín a začlenenia zraniteľných skupín 
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obyvateľstva; vyzýva na posilnenie celoštátnych stratégií v oblasti ľudských práv a boja 
proti diskriminácii; vyzýva na prevenciu a aktívne stíhanie trestných činov z nenávisti, 
nenávistných prejavov a dezinformácií, ako aj rodovo motivovaného a sexuálneho 
násilia;

25. opätovne vyzýva na urýchlené ukončenie segregácie a diskriminácie vo vzdelávaní, a to 
aj vykonaním súdnych rozhodnutí, ktoré by ukončili diskriminačnú nezákonnú praktiku 
„dvoch škôl pod jednou strechou“;

26. vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány neriešia vážnu humanitárnu krízu súvisiacu 
s migráciou; opätovne pripomína potrebu solidárnych riešení v oblasti migrácie a azylu, 
ktoré zabezpečia primeranú humanitárnu pomoc a vhodné prijímacie kapacity v celej 
krajine; víta otvorenie centra v Lipe, ktoré financuje EÚ;

Zahraničná politika a bezpečnosť

27. naliehavo vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby zvrátila trend ústupu od dodržiavania 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie 
sankcií voči Rusku a Bielorusku po invázii na Ukrajinu; vyzýva Bosnu a Hercegovinu, 
aby posilňovala dobré susedské vzťahy;

28. vyzýva EÚ, aby prijala konkrétne kroky na integráciu západného Balkánu a Bosny 
a Hercegoviny do širšieho strategického a bezpečnostného kontextu, a to aj vzhľadom 
na ruskú agresiu voči Ukrajine, dezinformácie a škodlivé zasahovanie, ktoré 
destabilizujú krajinu a región;

29. víta úsilie EÚ o zintenzívnenie odstraňovania mín a likvidácie zbraní, munície 
a výbušnín;

30. víta nedávne posilnenie operácie EUFOR ALTHEA a podporu v rámci Európskeho 
mierového nástroja na posilnenie ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny;

°

° °

31. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, predsedníctvu Bosny a Hercegoviny, Rade ministrov Bosny 
a Hercegoviny, Parlamentnému zhromaždeniu Bosny a Hercegoviny, vládam 
a parlamentom Federácie Bosny a Hercegoviny, Republiky srbskej a okresu Brčko 
a vládam desiatich kantónov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Bosna a Hercegovina stelesňuje rozmanitosť Európskej únie, ktorá bola vybudovaná na 
zmierení, spolužití a spolupráci. Európsky parlament naďalej podporuje úsilie o demokratickú 
transformáciu a európsku voľbu Bosny a Hercegoviny a jej občanov.

Spravodajca identifikuje dve hlavné prekážky, ktoré bránia Bosne a Hercegovine dosiahnuť 
pokrok v plnení 14 kľúčových priorít a zvolenej cesty smerom k integrácii do EÚ: bojkot 
a odchod vedenia a predstaviteľov Republiky srbskej, konkrétne Milorada Dodika, zo 
štátnych inštitúcií a rozhodovacích orgánov; a patová situácia v rokovaniach o reforme 
volebného zákona vo Federácii Bosny a Hercegoviny. Všetky politické subjekty v Bosne 
a Hercegovine sa musia zaviazať k spolupráci a budovaniu udržateľnej, prosperujúcej 
a mierovej budúcnosti krajiny. Ak sa nepodarí dosiahnuť neselektívny a bezpodmienečný 
návrat do všetkých štátnych inštitúcií, ako aj vyváženú dohodu o reforme volebného zákona, 
bude to naďalej brzdiť sociálny, hospodársky a euroatlantický pokrok Bosny a Hercegoviny, 
poškodí to úsilie o zmierenie a nepochybne to prispeje k zvýšeniu napätia v krajine a regióne, 
najmä vzhľadom na ruskú agresiu voči Ukrajine a s ňou spojené škodlivé zasahovanie na 
západnom Balkáne. Širší strategický a bezpečnostný kontext Európy si vyžaduje stabilitu 
Bosny a Hercegovinu, ktorá sa orientuje na európsku integráciu a je v bezpodmienečnom 
súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ vrátane sankcií voči Rusku 
a Bielorusku.

Spravodajca odsudzuje všetky destabilizačné akcie zamerané na narušenie zvrchovanosti 
a územnej celistvosti Bosny a Hercegoviny a fungovania jej inštitúcií vrátane súdnych, 
právnych, daňových, bezpečnostných a majetkových záležitostí. Popieranie genocídy, 
diskriminačná a eskalujúca separatistická rétorika a činy sú mimoriadne znepokojujúce 
a ohrozujú ústavný poriadok krajiny. Spravodajca preto odsudzuje všetky pokusy o narušenie 
tohto poriadku, najmä prostredníctvom odchodu zo štátnych inštitúcií a bojkotu a blokovania 
rozhodovacích orgánov, ktoré brzdia reformy a bránia splneniu prístupových kritérií EÚ 
a splneniu 14 kľúčových priorít Bosny a Hercegoviny. Ak by tieto rušivé akcie pretrvávali, 
EÚ by mala po vzore Spojených štátov zaviesť reštriktívne opatrenia voči destabilizujúcim 
subjektom. Územnú reorganizáciu Bosny a Hercegoviny nemožno podporiť.

Kým situácia v krajine nedospeje k ukončeniu medzinárodného dohľadu a nesplnia sa 
podmienky „programu 5+2“, je nevyhnutné zabezpečiť bezproblémové fungovanie dvoch 
medzinárodne schválených nástrojov na presadzovanie mieru: vojenskej operácie EUFOR 
ALTHEA a civilného orgánu s výkonnou mocou – Úradu vysokého predstaviteľa. 
Spravodajca uznáva a víta úlohu operácie EUFOR ALTHEA a zdôrazňuje význam obnovenia 
jej trvania v novembri 2022.

Bosna a Hercegovina prijala medzinárodné záväzky na zabezpečenie politickej rovnosti 
všetkých občanov tým, že ukončí systematickú diskrimináciu z dôvodu etnického pôvodu 
alebo miesta pobytu, ktorá upiera základné občianske práva približne 400 000 bosnianskych 
občanov. Spravodajca vyzýva na vyvážené volebné a ústavné reformy v súlade so zásadami 
EÚ a rozhodnutiami medzinárodných a ústavných súdov, ktoré zahŕňajú rovnosť troch 
ústavných národov a všetkých občanov a umožňujú bezproblémový „prechod z Daytonu do 
Bruselu“. Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom politickej vôle subjektov zo 
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všetkých strán, ktorá by zaručila úspešné ukončenie rokovaní o naliehavej reforme volebného 
zákona, a to napriek koordinovanému podpornému úsiliu EÚ a Spojených štátov. Je 
nevyhnutné, aby volebné a ústavné reformy zaručili rešpektovanie pluralitnej povahy krajiny 
a zároveň funkčnú a životaschopnú demokraciu, v ktorej sú si všetci občania rovní.

Tieto dve reformy by mali viesť k odstráneniu všetkých foriem nerovnosti a diskriminácie vo 
volebnom procese, zabezpečeniu integrity, zodpovednosti, transparentnosti a efektívnosti 
volebného procesu a vytvoreniu podmienok pre pluralitné voľby prostredníctvom 
harmonizácie pravidiel registrácie politických strán, zabezpečenia transparentnosti 
financovania politických strán a nezávislosti a kapacít volebných komisií v súlade 
s medzinárodnými volebnými normami. Musia viesť k odstráneniu systémového zneužívania 
administratívnych zdrojov, zraniteľnosti volebných orgánov a manipulácie volieb a kupovania 
hlasov.

Volebné a ústavné zmeny nie sú alternatívou k iným reformám a musia ísť ruka v ruke 
s právnym štátom, spravodlivosťou a hospodárskou transformáciou, čím sa obnoví dôvera 
občanov v inštitúcie krajiny. Orgány by mali uprednostniť demokratickú a inštitucionálnu 
funkčnosť založenú na základných právach, prístupe k spravodlivosti a zmierení v kontexte 
14 priorít v rámci stanoviska Komisie z roku 2019 a znaleckého posudku v súvislosti 
s otázkami právneho štátu („Priebeho odporúčania“).

EÚ naďalej poskytuje technickú a finančnú podporu na uľahčenie vnútorného dialógu a veľmi 
potrebných reforiem súvisiacich s EÚ v prospech všetkých občanov Bosny a Hercegoviny. 
Spravodajca uznáva, že podpora EÚ pre túto krajinu má zásadný význam, a vyzýva Komisiu, 
aby lepšie zamerala a presmerovala financovanie s cieľom riešiť hlavné výzvy v oblasti 
právneho štátu a sociálno-ekonomické výzvy. Táto podpora v rámci Nástroja predvstupovej 
pomoci (IPA III) a hospodárskeho a investičného plánu pre západný Balkán je prísne 
podmienená spoluprácou všetkých orgánov, ako aj dodržiavaním Daytonskej dohody 
a ústavného poriadku Bosny a Hercegoviny v plnom rozsahu a bude upravená v prípade 
pretrvávajúceho nedostatočného pokroku Bosny a Hercegoviny v základných oblastiach 
reforiem.

Spravodajca pripomína význam reformy vzdelávania ako základu na vytvorenie prosperujúcej 
a inkluzívnej pluralitnej spoločnosti, ktorá bude oslobodená od všetkých foriem segregácie 
a marginalizácie a bude využívať svoje politické slobody. Táto spoločnosť musí chrániť 
sociálne začleňovanie a práva etnických a náboženských menšín, ako sú Rómovia a Židia, ako 
aj komunity LGBTIQ+ a zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím.

Spravodajca vyjadruje vďaku všetkým predstaviteľom, úradníkom, miestnym 
a medzinárodným zainteresovaným stranám a organizáciám občianskej spoločnosti za 
pokračujúcu konštruktívnu spoluprácu a postrehy, ktoré prispievajú k hlbšiemu pochopeniu 
Bosny a Hercegoviny.


