
Bosna-Hersek’in Karnesi: Mayıs/Eylül 2009 Karşılaştırması  
 

               
  

 Mayıs 
2009 

Eylül 
2009 

Blok 1: Belge Güvenliği 
ESI/Populari Değerlendirmesi: Bosna-Hersek 1. blokta belirtilen kriterleri genel hatlarıyla 
yerine getirmiştir.  

  

1.1 Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu (ICAO) ve Avrupa Komisyonu standartlarında biyometrik 
pasaportların hazırlanması  

3+ 2+ 

1.2 Kişiselleştirme ve dağıtım sürecinindoğru tam ve güvenliolması 3+ 1- 

1.3 Yetkililer için yolsuzluğa karşı hazırlık kursları ve etik kodu hazırlanması (pasaportlar, vizeler)  3 1- 

1.4 Kayıp ve çalıntı pasaportların Interpol/LASP veritabanına bildirilmesi 3+ 1 

1.5 Kaynak belgeler ve kimlik kartları için (bu belgelerin veriliş prosedürleri dahil) yüksek seviyede 
güvenliğin sağlanması 

3 2+ 

Blok 2: Geri Kabul Ve Yasadışı Göç 
ESI/Populari Değerlendirmesi: Bosna-Hersek 2. Blokta belirtilen kriterleri genel hatlarıyla 
yerine getirmiştir. 

  

2.1.1 Ulusal Bütüncül Sınır Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı’nın kabul edilmesi ve uygulamaya 
geçirilmesi 

3+ 1- 

2.1.2 Harici sınırlarda insanların dolaşımına yönelik kanunun ve sınır yetkililieri hakkındaki kanunun 
kabul edilmesi ve uygulamaya geçirilmesi 

2- 1 

2.1.3 Harici sınırlarda altyapı, ekipman ve bilgi teknolojilerini olanaklı kılacak bütçesel ve diğer 
tedbirlerin alınması 

3 2+ 

2.1.4 Yetkililer için yolsuzluğa karşı hazırlık kursları ve etik kodu hazırlanması (sınır yönetimi) 2+ 1- 

2.1.5 FRONTEX ile işbirliğinin devamlı hale getirilmesi 1 1 

2.2.1 (Yabancıların Dolaşımı, İkameti ve Sığınma Hakkında Kanun’da belirtilen) Taşıyıcı 
sorumluluklarının uygulamaya konulması  

1 1 

2.3.1 (Yabancıların Dolaşımı, İkameti ve Sığınma Hakkında Kanun’da belirtilen) Sığınma hukukunun 
uygulamaya konulması 

2+ 1 

2.3.2 Gerekli altyapının (sığınmacılar için kabul merkezleri) sağlanması  & sığınma prosedürlerinden 
sorumlu kurumların güçlendirilmesi  

1- 1- 

2.4.1 Göç akınlarının takibine yönelik bir mekanizmanın geliştirilmesi (göç profilleri dahil), bu 
konudan sorumlu kurumların oluşturulması 

2- 1- 

2.4.2 Geri dönenlerin toplum ile yeniden bütünleşebilmesi için ulusal stratejinin kabul edilmesi ve 
uygulamaya konması  

3+ 2 

2.4.3 Ülke içi arama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, adı yasadışı göç ile anılan kurumlar hakkında 
araştırma başlatılması 

3+ 2 

2.4.4 Yabancıların Dolaşımı, İkameti ve Sığınma Hakkındaı Kanun’un  yürürlüğe konması 1- 1 

2.4.5 Yasadışı ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesi 1- 1 

Blok 3: Kamu Düzeni Ve Güvenlik 
ESI/Populari Değerlendirmesi: Bosna-Hersek 3. Blokta belirtilen kriterlerin büyük 

çoğunluğunu yerine getirmiştir. 

  

3.1.1 Organize suç ve yolsuzluğa karşı mücadeleye yönelik olarak 2006’da hazırlanan stratejinin 
(özellikle sınırötesi konuları ilgilendiren maddelerinin) uygulamaya konması ve öngörülen eylem 
planlarının faal hale getirilmesi 

3+ 2+ 

3.1.2 İnsan ticareti ile mücadele için strateji ve eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya 
konması 

1- 1 

3.1.3 Para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele için strateji ve eylem planlarının 
hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi, suçluların malvarlığına el konmasını olanaklı kılacak adli 
düzenlemelerin hazırlanması 

3+ 2+ 

3.1.4 Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için strateji ve eylem planlarının hazırlanması ve 
uygulamaya geçirilmesi, sınır kapılarında ele geçirilen uyuşturucu ve yakalanan zanlıların bilgilerinin 
paylaşımı, uluslararası işbirliği 

3+ 2+ 

3.1.5 Yolsuzluğa Karşı Stratejinin ve eylem planının uygulanması ve ek tedbirlerin alınması 3+ 2+ 

3.1.6 İlgili BM ve Avrupa Konseyi sözleşmelerinin yürürlüğe konması ve terörle mücadele ve yukarıda 
belirtilen alanlarda GRECO (Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu) tavsiyelerinin yerine getirilmesi 

3+ 2+ 

3.2.1 Ceza işlerinde adli işbirliğini öngören uluslararası sözleşmelerin uygulamaya geçirilmesi 2+ 1 

3.2.2 Ceza işlerinde AB güvenlik personeli,ile bölge ülkeleri ile adli işbirliğinin geliştirilmesi 3+ 1 

3.2.3 Eurojust ile ilişkilerin devamlılığının sağlanması 1 1 

3.3.1 İlgili ulusal kurumlar arasında adli yaptırımlar üzerine işbirliğinin geliştirilmesi 3+ 2 

3.3.2 Ulusal kurumlar arasında bilgi değişimine olanak tanıyacak eşgüdüm yöntemleri oluşturulması 3+ 2+ 

3.3.3 Bölgesel ve AB güvenlik personeliile bilgi değişimi ve adli yaptırımlar üzerine işbirliği 
alanlarında ilerleme kaydedilmesi 

2- 2- 

3.3.4 Adli yaptırımların sınır ötesi işlenen suçlarda da etkili olabilmesi için operasyonel ve özel 3+ 2- 



araştırma kapasitesinin geliştirilmesi 

3.3.5 Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmalarının hazırlanması 3+ 1- 

3.4.1 2006 tarihli Veri Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe konması ve yetkili gözetmenlerin atanması 3+ 1 

3.4.2 Bireysel verilerin güvenliğine dair uluslararası sözleşmelerin uygulamaya geçirilmesi Tanımsız Tanımsız 

Blok 4: Dış İlişkiler Ve Temel Haklar 
ESI/Populari Değerlendirmesi: Bosna-Hersek 4. Blokta belirtilen kriterleri genel hatlarıyla 
yerine getirmiştir. 

  

4.1.1 Ayrımcılığa sebebiyet vermeksizin tüm vatandaşlara dolaşım hakkının sağlanması 2- 2- 

4.2.1 Bütün vatandaşların dolaşım ve kimlik belgelerine erişim sağlamasının güvence altına alınması 1- 1- 

4.2.2 Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin kimlik belgelerine erişimin güvence altına 
alınması 

2 1- 

4.3.1 Ayrımcılığa karşı yasal düzenlemenin yürürlüğe konması 3+ 2- 

4.3.2 Vatandaşlık Kanunu’nun yürürlüğe konması  1- 1- 

4.3.3 Dolaşım özgürlüğü konusunda etnik tabanlı gelişmelerin araştırılması  2- 1- 

4.3.4 Azınlıkların korunmasına yönelik anayasal hükümlere uyulması 2 2 

4.3.5 Romanları da kapsayacak şekilde ilgili azınlık politikalarının hayata geçirilmesi  1- 1- 
 

 
 

 

 


