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Vijeća 
  

Za delegacije se u prilogu nalaze zaključci Vijeća o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u 

Europskoj uniji. 
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PRILOG 

VIJEĆE ZA OPĆE POSLOVE 

ZAKLJUČCI VIJEĆA 

1. G. Dragan Čović, predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 15. veljače 2016. podnio 

je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Vijeće je odlučilo provesti 

postupak iz članka 49. Ugovora o Europskoj uniji. Komisija se u skladu s time poziva da 

podnese svoje mišljenje. 

2. Podsjećajući na obnovljeni konsenzus o proširenju, kako je navedeno u zaključcima 

Europskog vijeća od 14. i 15. prosinca 2006., Vijeće ponovno potvrđuje da je budućnost 

zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Vijeće ponavlja da napredak svake zemlje u 

približavanju Europskoj uniji ovisi o njezinim pojedinačnim naporima u usklađivanju s 

kriterijima iz Kopenhagena i uvjetima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. 

3. Ponovno ističući prethodne zaključke Vijeća, posebice zaključke od 15. prosinca 2015., kao i 

svoju nedvosmislenu predanost perspektivi članstva Bosne i Hercegovine u EU-u kao 

jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje, Vijeće pozdravlja znakovit napredak ostvaren u 

provedbi programa reformi o kojemu je postignut dogovor na svim razinama vlasti Bosne i 

Hercegovine. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da nastavi s nastojanjima u osiguravanju 

učinkovite provedbe plana reformi u skladu s programom akcijskog plana s kojim su se vlasti 

Bosne i Hercegovine složile, u korist svojih građana i u bliskoj suradnji s Europskom unijom, 

međunarodnim financijskim institucijama i međunarodnim partnerima kao i civilnim 

društvom. Time bi, osim socioekonomskih reformi, i dalje trebale biti obuhvaćene reforme u 

području vladavine prava i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da nastavi izvješćivati o 

provedbi plana reformi, među ostalim mehanizmu za koordinaciju. Pri pripremi svojeg 

mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo, Vijeće od Komisije traži da posebnu 

pozornost posveti provedbi sudske odluke iz predmeta Sejdić-Finci. 
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4. Vijeće pozdravlja parafiranje Protokola o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 

kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Potpuna provedba SSP-a, 

uključujući njegovu prilagodbu, važan je element predanosti zemlje procesu integracije u EU. 

5. Vijeće nadalje pozdravlja sporazum o uspostavi mehanizma za koordinaciju u vezi s pitanjima 

EU-a. Vijeće poziva sve razine vlasti Bosne i Hercegovine da kao važan korak u smjeru 

poboljšanja funkcionalnosti i učinkovitosti osiguraju učinkovitu provedbu mehanizma. 
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