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17. интерпарламентарни састанак,
20. и 21. мај 2015. године, Стразбур
ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА
предсједавајућих
На крају 17. интерпарламентарног састанка Европског парламента и Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, одржаног у Стразбуру 20. и 21. маја 2015. године, двије
делегације су:
1. Поздравиле ступање на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ

и Босне и Херцеговине;
2. Поздравиле чињеницу да се Савјет изјаснио о свом ставу о промјени приступа ЕУ

према БиХ, позвале лидере у БиХ да се у потпуности посвете спровођењу потребних
институционалних, економских и социјалних реформи, позвале на транспарентност у
процесу и имплементирању реформи и укључивање цивилног друштва у реформске
процесе; нагласиле чињеницу да БиХ, као и све друге (потенцијалне) земље
кандидаткиње, треба да буде увјерена да ће на основу сопствених заслуга, брзина и
квалитет потребних реформи одредити временски рок за њено приступање;
3. Нагласиле да Комисија треба да обрати посебну пажњу на извршење пресуде у

предмету Сејдићи и Финци када Савјет од ње затражи да припреми мишљење о
захтјеву за чланство у ЕУ, позвале Комисију да буде спремна да помогне у примјени
споразума како би била загарантована једнака права за све грађане;
4. Снажно подржале европске интеграције БиХ, свјесни услова за приступање ЕУ,

нагласиле да ЕУ треба да настоји да окупи све донаторе с циљем пружања подршке
обновљеном приступу ЕУ и ефикасној примјени писмене изјаве;
5. Позвале политичке лидере да дају предност успостављању дјелотворног механизма

координације са ЕУ, који ће ефикасно повезати институције на свим нивоима власти,
нагласиле да ће без таквог механизма процес приступања ЕУ и даље бити у застоју,
нагласиле да ће успостављање таквог механизма отворити пут БиХ да у потпуности
користи средстава која су јој на располагању;
6. Нагласиле потребу за политичким реформама и демократизацијом политичког
система, нагласиле да је економски просперитет могућ само ако је заснован на
демократском и инклузивном друштву и држави, подсјетиле да будуће реформе
требају узети у обзир принципе федерализма, децентрализације, супсидијарности и
легитимног заступања, не преудицирајући рјешења; позвале све политичке лидере да
раде на увођењу потребних промјена;

7. Поздравиле велику националну и међународну солидарност, укључујући и Програм

ЕУ за опоравак од поплава, као одговор на природне катастрофе у 2014. години;
поздравиле чињеницу да је ЕУ одмах предузела значајне мјера за спасавање и
ублажавање стања, затражиле предузимање ефикасних и координираних
превентивних мјера на свим нивоима како би биле уклоњене посљедице тренутних
непогода и спријечене такве катастрофе у будућности;
8. Подсјетиле да професионална, ефикасна и способна јавна управа чини окосницу

процеса интеграције БиХ и сваке земље која тежи да постане земља чланица ЕУ;
9. Позвале власти да им борба против корупције постане апсолутни приоритет, с

обзиром да још увијек нема задовољавајућих побољшања и да корупција утиче на све
секторе, позвале надлежне власти да побољшају репутацију у погледу ефикасних
истрага, оптужби и осуда у високо рангираним случајевима корупције, посебно у
оквиру јавних набавки и приватизације;
10. Позвале лидере у земљи да предузму структурне и институционалне реформе којима

ће се, између осталог, ријешити усклађивање четири различита правна система,
позвале их да размотре препоруке Комисије, као што су институционалне реформе
правосуђа на државном нивоу, укључујући и усвајање закона о судовима у БиХ,
позвале Савјета министара да усвоји нову стратегију реформе правосуђа која је већ
припремљена за борбу против покушаја изборне преваре и дискриминаторске праксе;
11. Потврдиле своју подршку либерализацији визног режима, што је донијело видљиве

позитивне ефекте за грађане БиХ, поновиле своју преданост очувању права на
безвизни режим за грађане Bosne i Hercegovine приликом путовања, позвале Комисију
на усвајање мјера за одржавање интегритета безвизног режима и рјешавање
потенцијалних злоупотреба система азила у ЕУ, у сарадњи са државама чланицама;
12. Напоменуле да постоје законске одредбе о слободи изражавања, изразиле забринутост

због политичких и финансијских притисака на медије и случајева пријетњи и
застрашивања новинара и уредника, укључујући и вријеме предизборне кампање,
нагласиле да су за јавне медије од суштинског значаја стабилно и одрживо
финансирање, независно уређивање и емитовање програма на свим службеним
језицима и плурализам, нагласиле да су недавни догађаји изазвали забринутост за
слободу медија; нагласиле да недавно усвајање контроверзног Закона о јавном реду и
миру у Народној скупштини РС-а изазивају озбиљну забринутост за слободу
изражавања и слободу медија;
13. Сматрају кључним унапријеђењем улоге Цивилног друштва које може доприњети
развоју кохезивног и демокртаског друштва пружањем битних социјалних услуга;
примјечују да је институционални механизам за сарадњу са цивилним друштвом и
даље слаб; позивају стога на развој транспарентног и инклузивног механизма јавних
консултација о свим важним прописима као и на усвајање државне стратегије за
цивилно друштво; сматрају како представници цивилног друштва треба да имају
важну улогу помазући процес приступања ЕУ;
14. Сматрају битним јачање инклузивног и толерантног БХ друштва; нагласиле чињеницу
да ће цивилно друштво у БиХ остати препознато као кључно и незаобилазно; позивају
на јачање улоге омбдусмана за људска права и развијање у сарадњи са цивилним
друштвом, стратегије против свих облика узнемиравања и дискриминације;

15. Позвале нове власти на државном, ентитетском и кантоналном нивоу да уско сарађују
како би им економско управљање постало приоритет у реформама, нагласиле потребу
да се даље развија и реализује програм економских реформи; позвале такођер на
проведбу реформи тржишта рада како би се адресирала врло велика стопа
незапослености, посебно младих, жена те дуготрајна незапосленост;
16. Узеле у обзир да је БиХ остварила мали напредак ка постизању функционалне

тржишне економије, нагласиле важност суочавања са конкурентским притисцима и
тржишним снагама, позвале надлежне органе да ријеше слабу примјену закона,
велики неформални сектор и висок ниво корупције, што отежава пословно окружење;
17. Најоштрије осуђују насилни напад који је извршен 27. априла 2015. на полицијску
станицу у источнобосанском граду Зворнику; позвале надлежне власти, одговорне
сигурносне агенције и правосудне институције да сарађују у вођењу брзе и детаљне
истраге; изражавају наду да су све институције и грађани Босне и Херцеговине у
могућности спријечти било какав облик међуетничких тензија;
18. Позивају БиХ да у потпуности усклади своје политике заштите околиша с еколошким
стандардима ЕУ;
19. Изражавају важност задовољавајућег споразума о адаптацији Привременог споразума
/ ССП-а, узимајући у обзир одржавање традиционалне трговине са земљама
чланицама ЕУ;
20. Изразиле забринутост што је спољна политика БиХ предмет различитих ставова, а
што је резултирало ниском стопом усклађености са ставовима ЕУ; подсјетила на
кључну важност јединствене спољне политике БиХ; поздравила сталну присутност
операције Алтхеа као дио обновљенога мандата УН-а с тежиштем на изградњи
капацитета и обуци;
21. Позвале власти да хитно подузму кораке за постављање темеља за јединствено
тржиште енергије у земљи; сматра се да су потребни хитни кораци у вези доношења
законодавства које се на плин и снабдијевања електричном енергијом у складу са
ацqуис; подсјетиле да је потребно да се промовише одрживо кориштење извора
енергије, обновљиви извори енергије, као и енергетска ефикасност; нагласиле да
власти морају да поштују правила и одлуке Енергетске заједнице и узети у обзир ЕУ
климатске и енергетске циљеве за 2020., 2030. и 2050.

