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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi, 

– ob upoštevanju prošnje Bosne in Hercegovine za članstvo v Evropski uniji z dne 15. 
februarja 2016,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. februarja 2020 z naslovom Okrepitev 
pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za Zahodni Balkan 
(COM(2020)0057),

– ob upoštevanju svojega priporočila z dne 19. junija 2020 Svetu, Komisiji in 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 20201,

– ob upoštevanju strokovnega poročila o vprašanjih pravne države v Bosni in Hercegovini 
z dne 5. decembra 2019,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2019 z naslovom Sporočilo o 
širitveni politiki EU za leto 2019 (COM(2019)0260), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Mnenje Komisije o prošnji Bosne in 
Hercegovine za članstvo v Evropski uniji (COM(2019)0261) in spremnega analitičnega 
poročila (SWD(2019)0222),

– ob upoštevanju šestdesetega poročila in predhodnih poročil visokega predstavnika za 
izvajanje mirovnega sporazuma o Bosni in Hercegovini generalnemu sekretarju OZN,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2604 (2021) z dne 3. novembra 
2021 o razmerah v Bosni in Hercegovini, s katero je bil mandat sil Evropske unije v 
Bosni in Hercegovini (EUFOR ALTHEA) podaljšan do novembra 2022,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. oktobra 2021 o Bosni in Hercegovini ter 
operaciji EUFOR ALTHEA po tretjem strateškem pregledu operacije,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2021/1923 z dne 4. novembra 2021 o ukrepu pomoči 
v okviru Evropskega mirovnega instrumenta za podporo razvoju zmogljivosti 
oboroženih sil Bosne in Hercegovine2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. oktobra 2021 o širitveni politiki EU za leto 

1 UL C 362, 8.9.2021, str. 129.
2 UL L 391, 5.11.2021, str. 45.
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2021 (COM(2021)0664), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije s 
poročilom o Bosni in Hercegovini za leto 2021 (SWD(2021)0291),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. decembra 2021 o širitvi in stabilizacijsko-
pridružitvenih procesih,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. septembra 2021 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III)3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2020 z naslovom Gospodarski in 
naložbeni načrt za Zahodni Balkan (COM(2020)0641),

– ob upoštevanju vrha EU–Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju 6. oktobra 2021 in izjave 
tega vrha,

– ob upoštevanju 8. vrha berlinskega procesa 5. julija 2021,

– ob upoštevanju končne izjave 8. foruma civilne družbe Zahodnega Balkana z dne 1. 
oktobra 2021,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope z dne 16. maja 2005 o pranju, odkrivanju, 
zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o 
financiranju terorizma,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. julija 2020 z naslovom Akcijski načrt EU 
glede trgovine s strelnim orožjem za obdobje 2020–2025 (COM(2020)0608),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. aprila 2021 o strategiji EU za boj proti 
organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025 (COM(2021)0170),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. aprila 2021 z naslovom Strategija EU za 
boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–2025 (COM(2021)0171),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2021 o sodelovanju na področju 
boja proti organiziranemu kriminalu na Zahodnem Balkanu4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2022 o tujem vmešavanju v vse 
demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o spominski slovesnosti v 
Srebrenici6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o dvajseti obletnici 
Daytonskega mirovnega sporazuma7,

3 UL L 330, 20.9.2021, str. 1
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0506.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0064.
6 UL C 265, 11.8.2017, str. 142.
7 UL C 399, 24.11.2017, str. 176.
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– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o tej državi,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0000/2022),

A. ker si državljani Bosne in Hercegovine prizadevajo za evroatlantsko povezovanje, da bi 
dosegli trajen mir, demokracijo in blaginjo;

B. ker je EU največja trgovinska in naložbena partnerica Bosne in Hercegovine ter 
največja donatorica finančne pomoči državi;

C. ker je napredek Bosne in Hercegovine na poti k članstvu v EU odvisen od izvajanja 14 
ključnih prednostnih nalog, navedenih v mnenju Komisije o prošnji Bosne in 
Hercegovine za članstvo v Evropski uniji, in ker bi morala biti pomoč EU usmerjena v 
vztrajno pomanjkanje napredka v zvezi s tem;

D. ker sta urad visokega predstavnika in vojaška operacija EUFOR ALTHEA bistvena za 
ohranjanje miru;

E. ker bi morali vsi državljani Bosne in Hercegovine uživati enake pravice in obveznosti 
na celotnem ozemlju Bosne in Hercegovine; ker se je država v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi zavezala, da bo odpravila sistematično diskriminacijo na podlagi etnične 
pripadnosti in prebivališča ter zagotovila enakost državljanov pred zakonom;

F. ker so poveličevanje obsojenih vojnih zločincev, etnična segregacija in diskriminacija v 
nasprotju s samim bistvom evropskega projekta; ker je nujno treba učinkovito 
prepovedati zanikanje holokavsta, genocida, vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper 
človečnost;

Delovanje demokratičnih institucij

1. poudarja, da je hitrost pristopa k EU odvisna od ustreznega delovanja demokratičnih 
institucij, ki temeljijo na pravni državi, dobrem upravljanju in temeljnih pravicah;

2. poziva Bosno in Hercegovino k napredku pri 14 ključnih prednostnih nalogah, tako da 
ponovno vzpostavi neodvisnost sodstva, okrepi pravno državo ter boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu, zagotovi svobodo medijev in spodbudno okolje za civilno 
družbo ter zaščito ranljivih skupin prebivalstva;

3. ponovno izraža jasno podporo demokratični preobrazbi Bosne in Hercegovine prek 
evropskega povezovanja, ki temelji na suverenosti in ozemeljski celovitosti ter načelih 
enakosti in nediskriminacije vseh državljanov in konstitutivnih narodov, kot je zapisano 
v ustavi;

4. poudarja, da izvrševanje Daytonskega mirovnega sporazuma vključuje obveznost 
izvajanja odločitev urada visokega predstavnika;

5. obžaluje, da so pogajanja o reformi volilne zakonodaje v Bosni in Hercegovini zastala 
ter da ni politične volje za njihovo obnovitev; poziva vse akterje, naj nemudoma 
dosežejo uravnotežen dogovor, da bi izpolnili ustavno dolžnost glede demokratičnega 



PE703.208v01-00 6/10 PR\1246759SL.docx

SL

upravljanja ter zagotovili preglednost in integriteto volilnega procesa;

6. odločno obsoja neupoštevanje mednarodnih in nacionalnih norm in obveznosti, 
sovražno retoriko in razdiralno delovanje, vključno z umikom iz institucij, zlasti s strani 
vodstva Republike Srbske, ki destabilizirajo državo, spodkopavajo njeno državnost in 
kršijo Daytonski mirovni sporazum ter sistematično ovirajo odločitve o ključnih 
zakonih in reformah; zavrača vse poskuse ustanavljanja vzporednih paradržavnih 
institucij, ki spodkopavajo državne institucije, pravni red, neodvisnost in suverenost 
sodstva; poziva k popolni, neselektivni in brezpogojni vrnitvi v vse državne institucije;

7. poziva EU in mednarodno skupnost, naj uporabita vsa razpoložljiva sredstva, vključno s 
ciljno usmerjenimi sankcijami, proti destabilizirajočim akterjem v državi;

Usklajevanje

8. poudarja, da je prihodnost Bosne in Hercegovine v EU odvisna od trajnega miru in 
pristne sprave, ki zagotavljata njen demokratični, vključujoči in večkulturni značaj; 
poziva Bosno in Hercegovino, naj pospeši učinkovit in nepristranski pregon vojnih 
hudodelstev v okviru revidirane nacionalne strategije za obravnavo vojnih hudodelstev; 
poziva vse regionalne politične voditelje, naj ustanovijo ustrezno komisijo (RECOM);

9. spodbuja oblasti, naj okrepijo sodelovanje in izmenjavo podatkov o pogrešanih osebah 
ter naj zagotovijo pravna sredstva družinam civilnih žrtev, varno vrnitev beguncev in 
notranje razseljenih oseb ter polno spoštovanje njihovih pravic in vrnitev njihovega 
premoženja;

10. pozdravlja spremembe kazenskega zakonika Bosne in Hercegovine, ki prepovedujejo 
poveličevanje vojnih zločincev in zanikanje genocida, hudodelstva zoper človečnost in 
vojna hudodelstva; obžaluje vse poskuse, da se ta sklep ne bi izvajal; ostro obsoja vse 
oblike zgodovinskega revizionizma, zanikanja, zmanjševanja ali poveličevanja vojnih 
hudodelstev, vključno z nespoštovanjem odločitev mednarodnih in domačih sodišč;

Proces reform

11. poziva politične akterje Bosne in Hercegovine k napredku pri reformah, ki so nujne za 
približevanje države EU; obsoja vse poskuse zaustavitve teh reform, s čimer se ogroža 
dostop do financiranja EU v okviru instrumenta IPA III, ki mora temeljiti na strogih 
pogojih in je odvisen od sodelovanja različnih organov;

12. poudarja, kako pomembno je, da se volitve izvedejo letos, kot je bilo načrtovano;

13. podpira pregledne in vključujoče ustavne in volilne reforme za zagotovitev enakosti in 
nediskriminacije vseh državljanov, povečanje odgovornosti in preoblikovanje Bosne in 
Hercegovine v popolnoma delujočo in vključujočo državo, tako da se takoj začnejo 
izvajati sodbe, mnenja in priporočila pristojnih sodišč in mednarodnih organov; podpira 
čezatlanstka prizadevanja v ta namen;

14. poziva k izvajanju doslednih standardov javne uprave po vsej državi, ki bodo temeljili 
na dosežkih, da se omogoči racionalizirana, depolitizirana in odgovorna javna uprava;
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15. poudarja, da je treba okrepiti notranje in regionalno gospodarsko usklajevanje in 
povezljivost; poziva k sektorskim strategijam na ravni države, izboljšanju strateškega 
načrtovanja, finančnega poslovodenja, spremljanja in ocenjevanja ter vzpostavitvi 
nadzornih in revizijskih struktur;

16. ponovno opozarja, da je treba nujno sprejeti zakone o plinu in električni energiji, 
obnovljivih virih energije, energijski učinkovitosti in podnebju ter okrepiti varstvo 
okolja in narave;

Pravna država

17. poziva, naj se nemudoma sprejmejo ukrepi za odpravo splošno razširjenega 
selektivnega sodstva, ujetja države, nepotizma, kronizma, korupcije na visoki ravni in 
infiltracije kriminala; ponovno poudarja, da je za izboljšanje strokovnosti in integritete 
sodstva v Bosni in Hercegovini nujno potrebna reforma pravosodja;

18. opozarja, da je treba posodobiti zakone in jih uskladiti z zakonodajo EU na področju 
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ustanoviti urad za odvzem 
premoženjske koristi;

19. poziva Bosno in Hercegovino, naj okrepi in ustrezno financira protikorupcijske 
strukture, ki bodo zajemale nasprotja interesov in lobiranje;

20. poudarja, da organi kazenskega pregona Bosne in Hercegovine slabo sodelujejo ter da je 
njihovo sodelovanje z Europolom, Eurojustom in Evropskim javnim tožilstvom 
neučinkovito; pozdravlja dvostranska prizadevanja, ki jih podpirata Europol in Eurojust, 
da bi razbili mreže tihotapcev ljudi;

Temeljne pravice

21. obžaluje, da se svoboda in pluralnost medijev še vedno ne varujeta; vztraja pri odpravi 
političnega vmešavanja in zaščiti novinarjev pred ustrahovanjem s sistematičnim 
nadaljnjim pravosodnim ukrepanjem;

22. obžaluje grožnje oblasti civilni družbi; obsoja vse večje omejevanje svobode izražanja v 
Republiki Srbski;

23. poziva Komisijo, naj podporo v okviru instrumenta IPA III preusmeri na demokratične 
sile, institucije in postopke znotraj države;

24. poudarja, da je treba zaščititi pravice manjšin in vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva; poziva k strožjim strategijam na področju človekovih pravic in boja proti 
diskriminaciji po vsej državi; poziva k preprečevanju in proaktivnemu pregonu kaznivih 
dejanj iz sovraštva, sovražnega govora in dezinformacij ter nasilja na podlagi spola in 
spolnega nasilja;

25. ponovno poziva k takojšnji odpravi segregacije in diskriminacije v izobraževanju, tudi z 
izvajanjem sodb sodišč, da bi odpravili diskriminatorno nezakonito prakso „dveh šol 
pod eno streho“;
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26. obžaluje, da se oblasti niso odzvale na hudo humanitarno krizo, povezano z 
migracijami; opozarja, da so na področju migracij in azila potrebne rešitve, ki bodo 
temeljile na solidarnosti in zagotovile primerno humanitarno pomoč in ustrezne 
sprejemne zmogljivosti po vsej državi; pozdravlja odprtje centra v Lipi, ki ga financira 
EU;

Zunanja politika in varnost

27. poziva Bosno in Hercegovino, naj obrne trend nazadovanja pri usklajevanju s skupno 
zunanjo in varnostno politiko EU, zlasti kar zadeva izvajanje sankcij proti Rusiji in 
Belorusiji po invaziji na Ukrajino; poziva Bosno in Hercegovino, naj okrepi dobre 
sosedske odnose;

28. poziva EU, naj sprejme konkretne ukrepe za vključitev Zahodnega Balkana in Bosne in 
Hercegovine v širši strateški in varnostni okvir, tudi z oziroma na rusko agresijo proti 
Ukrajini, dezinformacije in zlonamerno vmešavanje, ki destabilizirajo državo in regijo;

29. pozdravlja prizadevanja, ki jih financira EU za spodbujanje odstranjevanja min, orožja, 
streliva in eksplozivov;

30. pozdravlja nedavno okrepitev vojaške operacije EUFOR ALTHEA in podporo v okviru 
evropskega mirovnega instrumenta za okrepitev oboroženih sil Bosne in Hercegovine;

°

° °

31. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku Komisije/visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, 
predsedstvu Bosne in Hercegovine, svetu ministrov Bosne in Hercegovine, 
parlamentarni skupščini Bosne in Hercegovine ter vladam in parlamentom Federacije 
Bosna in Hercegovina, Republike Srbske, okrožja Brčko ter vladam desetih kantonov.
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OBRAZLOŽITEV

Bosna in Hercegovina uteleša raznolikost Evropske unije, ki temelji na spravi, sobivanju in 
sodelovanju. Evropski parlament še naprej podpira težnje po demokratični preobrazbi ter 
evropsko izbiro Bosne in Hercegovine in njenih državljanov.

Poročevalec navaja, da Bosno in Hercegovino pri izpolnjevanju 14 ključnih prednostnih nalog 
in napredku na njeni izbrani poti k vključevanju v EU ovirata predvsem: bojkot in umik vodstva 
in predstavnikov Republike Srbske, in sicer Milorada Dodika, iz državnih institucij in organov 
odločanja ter zastoj v pogajanjih o reformi volilne zakonodaje v Federaciji Bosne in 
Hercegovine. Vsi politični akterji v tej državi se morajo zavezati, da bodo sodelovali in gradili 
trajnostno, uspešno in mirno prihodnost države. Če se ne doseže neselektivna in brezpogojna 
vrnitev v vse državne institucije ter uravnotežen dogovor o reformi volilne zakonodaje, bo to 
še naprej oviralo socialni, gospodarski in evroatlantski napredek Bosne in Hercegovine, škodilo 
prizadevanjem za spravo in nedvomno prispevalo k zaostrovanju napetosti v državi in regiji, 
zlasti zaradi ruske agresije proti Ukrajini in s tem povezanega zlonamernega vmešavanja na 
Zahodnem Balkanu. Za širši strateški in varnostni okvir Evrope je pomembno, da je Bosna in 
Hercegovina stabilna, usmerjena v evropsko povezovanje in nujno usklajena s skupno zunanjo 
in varnostno politiko EU, vključno s sankcijami proti Rusiji in Belorusiji.

Poročevalec obsoja vsa destabilizacijska dejanja, katerih cilj je spodkopavanje suverenosti in 
ozemeljske celovitosti Bosne in Hercegovine ter delovanja njenih institucij, tudi na področju 
sodnih, pravnih, davčnih, varnostnih in premoženjskih zadev. Zanikanje genocida, 
diskriminatorna in zaostrujoča separatistična retorika ter dejanja so izjemno zaskrbljujoči in 
ogrožajo ustavni red države. Poročevalec zato obsoja vse poskuse kršenja reda, in sicer z 
umikom iz državnih institucij ter bojkotom in blokado organov odločanja, kar zavira reforme 
in ovira izpolnjevanje meril za pristop k EU ter izpolnjevanje 14 ključnih prednostnih nalog s 
strani Bosne in Hercegovine. Če bi se ta razdiralna dejanja nadaljevala, bi morala EU uporabiti 
omejevalne ukrepe proti destabilizacijskim akterjem po zgledu Združenih držav Amerike. 
Ozemeljske reorganizacije Bosne in Hercegovine ni mogoče podpreti.

Dokler razmere v državi ne bodo dovoljevale odprave mednarodnega nadzora, in sicer ko bodo 
izpolnjeni „pogoji 5+2“, je bistveno, da se zaščiti nemoteno delovanje dveh mednarodno 
odobrenih instrumentov za zagotavljanje miru: vojaška operacija EUFOR ALTHEA in civilna 
izvršna oblast – urad visokega predstavnika. Poročevalec priznava in pozdravlja vlogo vojaške 
operacije EUFOR ALTHEA ter poudarja, da je treba njen mandat v novembru 2022 podaljšati.

Bosna in Hercegovina je prevzela mednarodne obveznosti, da bi zagotovila politično enakost 
vseh državljanov, in sicer z odpravo sistematične diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti 
ali prebivališča, zaradi katere približno 400.000 bosanskih državljanov nima temeljnih 
državljanskih pravic. Poročevalec poziva k uravnoteženim volilnim in ustavnim reformam v 
skladu z načeli EU ter odločbami mednarodnih in ustavnih sodišč, ki vključujejo enakost treh 
konstitutivnih narodov in vseh državljanov ter omogočajo nemoten „prehod iz Daytona v 
Bruselj“. Poročevalec obžaluje, da akterjem na vseh straneh primanjkuje politične volje, da bi 
kljub usklajenim prizadevanjem EU in Združenih držav Amerike zagotovili uspešen zaključek 
pogajanj o nujni reformi volilne zakonodaje. Bistveno je, da se z volilnimi in ustavnimi 
reformami zagotovi spoštovanje pluralistične narave države ter delujočo in trdno demokracijo, 
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v kateri so vsi državljani enakopravni.

Namen obeh reform je odpraviti vse oblike neenakosti in diskriminacije v volilnem procesu, 
zaščititi integriteto, odgovornost, preglednost in učinkovitost volilnega procesa ter vzpostaviti 
pogoje za konkurenčne volitve, in sicer z uskladitvijo pravil o registraciji strank, 
zagotavljanjem preglednosti financiranja političnih strank ter neodvisnosti in zmogljivosti 
volilnih komisij v skladu z mednarodnimi volilnimi standardi. Prav tako bi se z reformami 
morala odpraviti sistemska zloraba upravnih virov, ranljivost volilnih organov ter manipulacija 
in kupovanje glasov.

Volilne in ustavne spremembe niso alternativa drugim reformam, zato jih morajo spremljati 
reforme, povezane s pravno državo, pravosodjem in gospodarsko preobrazbo, da bi se ponovno 
vzpostavilo zaupanje državljanov v državne institucije. Oblasti bi morale v okviru 14 
prednostnih nalog iz mnenja Komisije iz leta 2019 in strokovnega poročila o vprašanjih pravne 
države (Priebe priporočila) dati prednost demokratični in institucionalni funkcionalnosti, ki 
temelji na temeljnih pravicah, dostopu do pravnega varstva in spravi.

EU še naprej zagotavlja tehnično in finančno podporo za omogočanje notranjega dialoga in 
prepotrebnih reform, povezanih z EU, v korist vseh državljanov Bosne in Hercegovine. 
Poročevalec priznava velike razlike, ki jih prinaša podpora EU tej državi, in spodbuja Komisijo, 
naj bolje usmeri in preusmeri financiranje v reševanje glavnih izzivov, povezanih s pravno 
državo in socialno-ekonomskimi razmerami. Podpora v okviru predpristopnega instrumenta 
(IPA III) ter gospodarskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan je strogo pogojena s 
sodelovanjem vseh organov, pa tudi s kar največjim spoštovanjem Daytonskega sporazuma in 
ustavnega reda Bosne in Hercegovine, in se bo prilagodila, če ta država ne bo dosegla napredka 
na področjih temeljnih reform.

Poročevalec ponovno poudarja pomen reforme izobraževanja, ki je podlaga za oblikovanje 
uspešne in vključujoče pluralistične družbe, v kateri ni segregacije in marginalizacije in v kateri 
je mogoče uživati politične svoboščine. Ta družba mora varovati socialno vključenost in 
pravice etničnih in verskih manjšin, kot so Romi in judje, pa tudi skupnosti LGBTIQ+ in 
ranljive skupine prebivalstva, vključno z invalidi.

Poročevalec se zahvaljuje vsem predstavnikom, nosilcem funkcij, lokalnim in mednarodnim 
deležnikom ter organizacijam civilne družbe za stalno konstruktivno sodelovanje in vpoglede, 
ki prispevajo k boljšemu razumevanju Bosne in Hercegovine.


