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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των κρατών μελών τους αφενός, και της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία 
υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των κρατών μελών τους αφενός, και της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία 
υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008 και 
κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Or. en

Τροπολογία 2
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση 
2008/211/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τις αρχές, 
τις προτεραιότητες και τους όρους που 
περιέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και με την οποία 
καταργείται η απόφαση 2006/55/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 3
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη στις 10 Οκτωβρίου 2011 και
21 Μαρτίου 2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, της 21ης Μαρτίου 2011, της 
10ης Οκτωβρίου 2011 και της 5ης 
Δεκεμβρίου 2011,

Or. en

Τροπολογία 4
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά μια 
κυρίαρχη και ενωμένη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
από τους στόχους της ΕΕ είναι να 
επιταχύνει την πρόοδο της χώρας όσον 
αφορά την προσχώρησή της στην ΕΕ 
ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του 
συνόλου των πολιτών της,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στην Ευρώπη και προσπαθεί 
να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του συνόλου των πολιτών 
της χώρας,

Or. de

Τροπολογία 5
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά μια 
κυρίαρχη και ενωμένη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
στόχους της ΕΕ είναι να επιταχύνει την 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά μια 
κυρίαρχη και ενωμένη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
στόχους της ΕΕ είναι να επιταχύνει την 
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πρόοδο της χώρας όσον αφορά την 
προσχώρησή της στην ΕΕ ώστε να 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής του συνόλου 
των πολιτών της,

πρόοδο της χώρας όσον αφορά την 
προσχώρησή της στην ΕΕ ώστε να 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής του συνόλου 
των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πρόοδος αυτή απαιτεί λειτουργικά 
θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα και 
δέσμευση από τους πολιτικούς ηγέτες της 
χώρας,

Or. en

Τροπολογία 6
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης βρίσκεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η προοπτική 
προσχώρησής της στην ΕΕ είναι ένας 
από τους πιο ενωτικούς παράγοντες για 
τους πολίτες της χώρας,

Or. en

Τροπολογία 7
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια 
ευθύνη για την επιτυχία της διαδικασίας 
προσχώρησης στην ΕΕ έχει η ίδια η 
δυνάμει υποψήφια χώρα και ότι οι 
προετοιμασίες θα πρέπει να γίνουν κυρίως 
από αυτούς που εκλέγονται από τον λαό 
και λογοδοτούν σε αυτόν, σύμφωνα με 
κοινή θεώρηση, την οποία να 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια 
ευθύνη για την επιτυχία της διαδικασίας 
προσχώρησης στην ΕΕ έχει η ίδια η 
δυνάμει υποψήφια χώρα και ότι οι 
προετοιμασίες θα πρέπει να γίνουν κυρίως 
από αυτούς που εκλέγονται από τον λαό 
και λογοδοτούν σε αυτόν, σύμφωνα με 
κοινή θεώρηση, την οποία να 
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συμμερίζονται όλα τα μέρη, όσον αφορά 
τα πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα της χώρας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη έχει προοπτική ένταξης στην 
ΕΕ μόνο ως ενιαία χώρα και ότι 
οποιεσδήποτε προσπάθειες υπονόμευσης 
των θεσμών του κράτους θα 
αποστερήσουν όλους τους πολίτες από τα 
οφέλη της ένταξης στην ΕΕ,

συμμερίζονται όλα τα μέρη, όσον αφορά 
τα πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα της χώρας·

Or. de

Τροπολογία 8
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια 
ευθύνη για την επιτυχία της διαδικασίας 
προσχώρησης στην ΕΕ έχει η ίδια η 
δυνάμει υποψήφια χώρα και ότι οι 
προετοιμασίες θα πρέπει να γίνουν κυρίως 
από αυτούς που εκλέγονται από τον λαό 
και λογοδοτούν σε αυτόν, σύμφωνα με 
κοινή θεώρηση, την οποία να 
συμμερίζονται όλα τα μέρη, όσον αφορά 
τα πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα της χώρας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη έχει προοπτική ένταξης στην 
ΕΕ μόνο ως ενιαία χώρα και ότι 
οποιεσδήποτε προσπάθειες υπονόμευσης 
των θεσμών του κράτους θα αποστερήσουν 
όλους τους πολίτες από τα οφέλη της 
ένταξης στην ΕΕ,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια 
ευθύνη για την επιτυχία της διαδικασίας 
προσχώρησης στην ΕΕ έχει η ίδια η 
δυνάμει υποψήφια χώρα και ότι οι 
προετοιμασίες θα πρέπει να γίνουν κυρίως 
από αυτούς που εκλέγονται από τον λαό 
και λογοδοτούν σε αυτόν, σύμφωνα με 
κοινή θεώρηση, την οποία να 
συμμερίζονται όλα τα μέρη, όσον αφορά 
τα πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα της χώρας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη έχει προοπτική ένταξης στην 
ΕΕ μόνο ως ενωμένη και λειτουργική
χώρα και ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες 
υπονόμευσης των θεσμών του κράτους θα 
αποστερήσουν όλους τους πολίτες από τα 
οφέλη της ένταξης στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 9
Andreas Mölzer
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί των 
πολιτικών κομμάτων πρέπει να 
συμφωνήσουν καταρχήν σχετικά με τη 
σύσταση νέας κεντρικής κυβέρνησης, μετά 
από πολιτικό τέλμα δεκαπέντε μηνών 
περίπου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί των 
πολιτικών κομμάτων κατάφεραν να 
συμφωνήσουν καταρχήν σχετικά με τη 
σύσταση νέας κεντρικής κυβέρνησης –
παρόλο που αυτή δεν έχει συσταθεί 
ακόμη και παρόλο που δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ως προς το πότε θα αρχίσει να 
λειτουργεί αποτελεσματικά–, μετά από 
πολιτικό τέλμα δεκαπέντε μηνών περίπου,

Or. de

Τροπολογία 10
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και 
θεσμικό αδιέξοδο εμπόδισε τη χώρα να 
προβεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που 
θα έφερναν τη χώρα πιο κοντά στην ΕΕ, 
και ιδίως σε μεταρρυθμίσεις όπως η 
συγκρότηση κράτους, η διακυβέρνηση, η 
υλοποίηση του κράτους δικαίου, και η 
προσέγγιση των ευρωπαϊκών προτύπων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
κεντρικής κυβέρνησης έχει επηρεάσει
επίσης την ικανότητα έγκρισης συνεκτικών 
οικονομικών και δημοσιονομικών 
πολιτικών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και 
θεσμικό αδιέξοδο εμπόδισε τη χώρα να 
προβεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που 
θα έφερναν τη χώρα πιο κοντά στην ΕΕ, 
και ιδίως όσον αφορά τομείς όπως η 
συγκρότηση κράτους, η διακυβέρνηση, η 
υλοποίηση του κράτους δικαίου, και η 
προσέγγιση των ευρωπαϊκών προτύπων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
κεντρικής κυβέρνησης έχει επηρεάσει 
επίσης την ικανότητα έγκρισης συνεκτικών 
οικονομικών και δημοσιονομικών 
πολιτικών,

Or. en

Τροπολογία 11
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνταγματική μεταρρύθμιση παραμένει η 
κύρια μεταρρύθμιση για τη μετατροπή 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα 
αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργικό 
κράτος·

Or. en

Τροπολογία 12
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με 
διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 
χρειάζεται αυξημένος συντονισμός 
ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και 
την ικανότητα έκφρασης ενιαίας άποψης·
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι κανένας
μηχανισμός συντονισμού δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει την αναγκαία πολιτική 
βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεργασία μπορεί να έχει απτά 
αποτελέσματα, όπως φάνηκε από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με 
διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 
χρειάζεται αυξημένος συντονισμός 
ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και 
την ικανότητα έκφρασης ενιαίας άποψης
σε επίπεδο κράτους· λαμβάνοντας υπόψη
ότι για να επιτύχει ο μηχανισμός 
συντονισμού πρέπει να υπάρχει η
αναγκαία πολιτική βούληση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συνεργασία μπορεί να έχει 
απτά αποτελέσματα, όπως φάνηκε από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων,

Or. en

Τροπολογία 13
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με 
διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 
χρειάζεται αυξημένος συντονισμός 
ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και
την ικανότητα έκφρασης ενιαίας άποψης·
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι κανένας
μηχανισμός συντονισμού δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει την αναγκαία πολιτική 
βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεργασία μπορεί να έχει απτά 
αποτελέσματα, όπως φάνηκε από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με 
διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 
χρειάζεται αυξημένος συντονισμός 
ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και
καλόπιστη συνεργασία προκειμένου να 
ενισχυθεί η ικανότητά της για έκφραση
ενιαίας άποψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ούτε οι γραπτοί κανόνες ούτε και ο
μηχανισμός συντονισμού δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς την αναγκαία 
πολιτική βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η συνεργασία μπορεί να έχει απτά 
αποτελέσματα προς όφελος όλων των 
πολιτών, όπως φάνηκε από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων,

Or. en

Τροπολογία 14
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με 
διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 
χρειάζεται αυξημένος συντονισμός 
ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και 
την ικανότητα έκφρασης ενιαίας άποψης·
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι κανένας 
μηχανισμός συντονισμού δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει την αναγκαία πολιτική 
βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεργασία μπορεί να έχει απτά 
αποτελέσματα, όπως φάνηκε από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια χώρα με 
διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 
χρειάζεται αυξημένος συντονισμός 
ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες και 
την ικανότητα έκφρασης ενιαίας άποψης·
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι κανένας 
μηχανισμός συντονισμού δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει την αναγκαία πολιτική 
βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεργασία μπορεί να έχει απτά 
αποτελέσματα, όπως φάνηκε από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων, παρόλο που σε πολλές 
περιπτώσεις απουσιάζει ο αναγκαίος 
συντονισμός,
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Or. de

Τροπολογία 15
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εναπομείνασες προϋποθέσεις ‘5+2’ για 
την κατάργηση του Γραφείου του Υπάτου 
Εκπροσώπου (OHR) εξακολουθούν να 
μην ικανοποιούνται ακόμη,

Or. en

Τροπολογία 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολύπλοκη δομή του δικαστικού 
συστήματος, εξαιτίας της απουσίας ενός 
ανώτατου δικαστηρίου σε κρατικό 
επίπεδο, της ελλιπούς εναρμόνισης 
μεταξύ των τεσσάρων εσωτερικών 
δικαστικών συστημάτων, των πολιτικών 
επεμβάσεων στο δικαστικό σύστημα και 
των προκλήσεων όσον αφορά τις 
αρμοδιότητες των κρατικού επιπέδου 
δικαστικών υπηρεσιών, υπονομεύει τη 
λειτουργία των δικαστικών αρχών και 
παρακωλύει τις προσπάθειες για 
μεταρρύθμιση,

Or. en
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Τροπολογία 17
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που συγκροτήθηκε το 2003, 
παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2012 
δεδομένου ότι υπάρχει αφενός το 
ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι 
μελλοντικές δραστηριότητες στα όργανα 
της ΕΕ και αφετέρου να δημιουργηθεί, 
στους κόλπους του γραφείου του ΕΕΕΕ, 
μία στρατηγική συμβουλευτική ιδιότητα 
στον χώρο της εφαρμογής του νόμου και 
της ποινικής δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 18
Emine Bozkurt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα και 
κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι χώρα 
προέλευσης όσο και χώρα διέλευσης και 
προορισμού όσον αφορά την εμπορία 
ανθρώπων και ιδίως γυναικών και 
κοριτσιών,

Or. en
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Τροπολογία 19
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών των 
πολικών κομμάτων σχετικά με μια σειρά 
σημαντικών θεμάτων, που περιλαμβάνουν 
τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης του 
κράτους με νέο πρωθυπουργό, τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2012, τον διορισμό 
διευθυντών σε κρατικές υπηρεσίες και μια 
σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο νόμος περί 
κρατικών ενισχύσεων και ο νόμος περί 
απογραφής· ζητεί από την πολιτική ελίτ να 
στηριχθεί σε αυτές τις θετικές εξελίξεις και 
να συμμετάσχει εκ νέου σε 
εποικοδομητικό διάλογο όσον αφορά και 
άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις·

1. χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών των 
πολικών κομμάτων σχετικά με μια σειρά 
σημαντικών θεμάτων, που περιλαμβάνουν 
τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης του 
κράτους με νέο πρωθυπουργό, τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2012, τον διορισμό 
διευθυντών σε κρατικές υπηρεσίες και μια 
σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο νόμος περί 
κρατικών ενισχύσεων και ο νόμος περί 
απογραφής· ζητεί από την πολιτική ελίτ να 
στηριχθεί σε αυτές τις θετικές εξελίξεις και 
να συμμετάσχει εκ νέου σε 
εποικοδομητικό διάλογο όσον αφορά και 
άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις· είναι 
της άποψης ότι η συμφωνία αυτή θα 
μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στη 
διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών των 
πολικών κομμάτων σχετικά με μια σειρά 
σημαντικών θεμάτων, που περιλαμβάνουν 
τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης του 
κράτους με νέο πρωθυπουργό, τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2012, τον διορισμό 
διευθυντών σε κρατικές υπηρεσίες και μια 

1. χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών των 
πολικών κομμάτων σχετικά με μια σειρά 
σημαντικών θεμάτων, που περιλαμβάνουν 
τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης του 
κράτους με νέο πρωθυπουργό, τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2012, τον διορισμό 
διευθυντών σε κρατικές υπηρεσίες και μια 
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σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο νόμος περί 
κρατικών ενισχύσεων και ο νόμος περί 
απογραφής· ζητεί από την πολιτική ελίτ να 
στηριχθεί σε αυτές τις θετικές εξελίξεις και 
να συμμετάσχει εκ νέου σε 
εποικοδομητικό διάλογο όσον αφορά και 
άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις·

σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο νόμος περί 
κρατικών ενισχύσεων και ο νόμος περί 
απογραφής· ζητεί από την πολιτική ελίτ να 
στηριχθεί σε αυτές τις θετικές εξελίξεις και 
να συμμετάσχει εκ νέου σε 
εποικοδομητικό διάλογο όσον αφορά και 
άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να 
εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί·

Or. en

Τροπολογία 21
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. παρατηρεί ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 
που έχουν οριστεί από την ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 22
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά 
την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτύχει 
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως δυνάμει 
υποψήφια προς ένταξη χώρα στην πορεία 
της προς τη σταθεροποίηση και την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· είναι της 
άποψης, ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρξει 
πρόοδος όσον αφορά την πορεία προς την 
ένταξη στην ΕΕ, η οποία θα ωφελήσει τους 

2. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά 
την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτύχει 
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως δυνάμει 
υποψήφια προς ένταξη χώρα στην πορεία 
της προς τη σταθεροποίηση και την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· είναι της 
άποψης, ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρξει 
πρόοδος όσον αφορά την πορεία προς την 
ένταξη στην ΕΕ, η οποία θα ωφελήσει τους 
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πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποφασιστικότητα, η 
πολιτική ευθύνη, η νοοτροπία του 
συμβιβασμού και η κοινή θεώρηση του 
μέλλοντος της χώρας θα αποτελέσουν 
κατευθυντήριες γραμμές για περεταίρω 
δράσεις·

πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποφασιστικότητα, η 
πολιτική ευθύνη, η νοοτροπία του 
συμβιβασμού και η κοινή θεώρηση του 
μέλλοντος της χώρας θα αποτελέσουν 
κατευθυντήριες γραμμές για περεταίρω 
δράσεις· ενθαρρύνει την Βοσνία-
Ερζεγοβίνη να λάβει περισσότερα 
συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε η χώρα να 
είναι σε θέση να αναλάβει εκ νέου και 
χωρίς δισταγμούς την πορεία της προς 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς 
φορείς τον οδικό χάρτη προς την ένταξη 
στην ΕΕ και ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη 
έναντι των πολιτών να επιτύχουν 
συμβιβασμούς και να συμφωνήσουν 
σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις·
υπενθυμίζει ότι ένα λειτουργικό κράτος, 
καθώς και μια λειτουργική κεντρική 
κυβέρνηση και διοίκηση συνιστούν 
επίσης προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η 
αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ, ζητεί από 
όλους τους πολιτικούς φορείς να προβούν 
στις αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές και 
σε άλλες βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς 
και να εστιάσουν στη δημιουργία των 
συνθηκών που είναι απαραίτητες για την 
έναρξη ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η 
τοπική συμμετοχή και η πολιτική 
δέσμευση συνιστούν προϋποθέσεις για την 
επιτυχία οποιασδήποτε χρηματοδοτικής 
βοήθειας από την ΕΕ·

3. υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς 
φορείς στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον οδικό 
χάρτη προς την ένταξη στην ΕΕ και ότι 
εκείνοι έχουν την ευθύνη έναντι των 
πολιτών να επιτύχουν συμβιβασμούς και 
να συμφωνήσουν σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις· ζητεί από όλους τους 
πολιτικούς φορείς να προβούν στις 
αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές και σε 
άλλες βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
να εστιάσουν στη δημιουργία των 
συνθηκών που είναι απαραίτητες για την 
έναρξη ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η 
τοπική συμμετοχή και η πολιτική 
δέσμευση συνιστούν προϋποθέσεις για την 
επιτυχία οποιασδήποτε χρηματοδοτικής 
βοήθειας από την ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 24
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς 
φορείς τον οδικό χάρτη προς την ένταξη 
στην ΕΕ και ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη 
έναντι των πολιτών να επιτύχουν 
συμβιβασμούς και να συμφωνήσουν 
σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις· υπενθυμίζει 
ότι ένα λειτουργικό κράτος, καθώς και μια 
λειτουργική κεντρική κυβέρνηση και 
διοίκηση συνιστούν επίσης προϋποθέσεις 
για να γίνει δεκτή η αίτηση προσχώρησης 
στην ΕΕ, ζητεί από όλους τους πολιτικούς 
φορείς να προβούν στις αναγκαίες 
συνταγματικές αλλαγές και σε άλλες 
βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να 
εστιάσουν στη δημιουργία των συνθηκών 
που είναι απαραίτητες για την έναρξη 
ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η τοπική 
συμμετοχή και η πολιτική δέσμευση 
συνιστούν προϋποθέσεις για την επιτυχία 
οποιασδήποτε χρηματοδοτικής βοήθειας 
από την ΕΕ·

3. υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς 
φορείς ότι οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της πορείας προς την ένταξη στην ΕΕ θα 
ωφελήσουν τους πολίτες της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης και ότι εκείνοι έχουν την 
ευθύνη έναντι των πολιτών να επιτύχουν 
συμβιβασμούς, να συντονιστούν με 
αποτελεσματικό τρόπο και να 
συμφωνήσουν σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις και να τις εφαρμόσουν·
υπενθυμίζει ότι ένα λειτουργικό κράτος, 
καθώς και μια λειτουργική κεντρική 
κυβέρνηση και διοίκηση συνιστούν επίσης 
προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η αίτηση 
προσχώρησης στην ΕΕ, ζητεί από όλους 
τους πολιτικούς φορείς να προβούν στις 
αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές και σε 
άλλες βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
να εστιάσουν στη δημιουργία των 
συνθηκών που είναι απαραίτητες για την 
έναρξη ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η 
τοπική συμμετοχή και η πολιτική 
δέσμευση συνιστούν προϋποθέσεις για την 
επιτυχία οποιασδήποτε χρηματοδοτικής 
βοήθειας από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς 
φορείς τον οδικό χάρτη προς την ένταξη 
στην ΕΕ και ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη 
έναντι των πολιτών να επιτύχουν 
συμβιβασμούς και να συμφωνήσουν 
σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις· υπενθυμίζει 
ότι ένα λειτουργικό κράτος, καθώς και μια 
λειτουργική κεντρική κυβέρνηση και 
διοίκηση συνιστούν επίσης προϋποθέσεις 
για να γίνει δεκτή η αίτηση προσχώρησης 
στην ΕΕ, ζητεί από όλους τους πολιτικούς 
φορείς να προβούν στις αναγκαίες 
συνταγματικές αλλαγές και σε άλλες 
βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να 
εστιάσουν στη δημιουργία των συνθηκών 
που είναι απαραίτητες για την έναρξη 
ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η τοπική 
συμμετοχή και η πολιτική δέσμευση 
συνιστούν προϋποθέσεις για την επιτυχία 
οποιασδήποτε χρηματοδοτικής βοήθειας 
από την ΕΕ·

3. υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς 
φορείς τον οδικό χάρτη προς την ένταξη 
στην ΕΕ και ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη 
έναντι των πολιτών να επιτύχουν 
συμβιβασμούς και να συμφωνήσουν 
σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις· υπενθυμίζει 
ότι ένα λειτουργικό κράτος, καθώς και μια 
λειτουργική κεντρική κυβέρνηση και 
διοίκηση συνιστούν επίσης προϋποθέσεις 
για να γίνει δεκτή η αίτηση προσχώρησης 
στην ΕΕ, ζητεί από όλους τους πολιτικούς 
φορείς να προβούν στις αναγκαίες 
συνταγματικές αλλαγές και σε άλλες 
βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να 
εστιάσουν στη δημιουργία των συνθηκών 
που είναι απαραίτητες για την έναρξη 
ισχύος της ΣΣΣ· τονίζει ότι η τοπική 
συμμετοχή και η πολιτική δέσμευση 
συνιστούν προϋποθέσεις για την επιτυχία 
οποιασδήποτε χρηματοδοτικής βοήθειας 
από την ΕΕ· για το σκοπό αυτό, καλεί τις 
αρχές της χώρας να δημιουργήσουν 
επειγόντως την απαραίτητη δομή για την 
αποκεντρωμένη διαχείριση των 
κονδυλίων της ΕΕ (DIS) και να 
ενισχύσουν τους μηχανισμούς 
συντονισμού σχετικά με τον 
προγραμματισμό της μελλοντικής 
χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ, ιδίως 
στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής 
βοήθειας (ΜΠΒ)·

Or. en

Τροπολογία 26
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ενθαρρύνει την κυβέρνηση της 
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Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να συνεχίσει τις 
εργασίες για τη δημιουργία της αναγκαίας 
δομής για την αποκεντρωμένη διαχείριση 
κονδυλίων της ΕΕ, όπως είναι η 
χρηματοδότηση από το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας· τονίζει την 
ανάγκη συντονισμού όσον αφορά θέματα 
της ΕΕ στο πλαίσιο των θεσμικών 
οργάνων της χώρας και την ανάγκη 
ενίσχυσης του συντονισμού των 
μηχανισμών προγραμματισμού της 
χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι ενίσχυση του 
κεντρικού κράτους δε σημαίνει την 
αποδυνάμωση των οντοτήτων, αλλά τη 
δημιουργία των συνθηκών για μια 
αποτελεσματική κεντρική διοίκηση ικανή 
να προετοιμάσει ολόκληρη την χώρα για 
την ένταξή της στην ΕΕ σε στενή 
συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης· για αυτόν τον λόγο 
υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης του 
συντονισμού ανάμεσα στις εκάστοτε 
αρμόδιες αρχές σε τομείς που συνδέονται 
με τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

4. είναι πεπεισμένο ότι ενίσχυση του 
κεντρικού κράτους δε σημαίνει
απαραίτητα την αποδυνάμωση των 
οντοτήτων, αλλά τη δημιουργία των 
συνθηκών για μια αποτελεσματική 
κεντρική διοίκηση ικανή να προετοιμάσει
τις μεμονωμένες οντότητες για την
πιθανή ένταξή στην ΕΕ σε στενή 
συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης· για αυτόν τον λόγο 
υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης του 
συντονισμού ανάμεσα στις εκάστοτε 
αρμόδιες αρχές σε τομείς που συνδέονται 
με τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 28
Nadezhda Neynsky
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι ενίσχυση του 
κεντρικού κράτους δε σημαίνει την 
αποδυνάμωση των οντοτήτων, αλλά τη 
δημιουργία των συνθηκών για μια 
αποτελεσματική κεντρική διοίκηση ικανή 
να προετοιμάσει ολόκληρη την χώρα για 
την ένταξή της στην ΕΕ σε στενή 
συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης· για αυτόν τον λόγο 
υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης του 
συντονισμού ανάμεσα στις εκάστοτε 
αρμόδιες αρχές σε τομείς που συνδέονται 
με τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

4. είναι πεπεισμένο ότι ενίσχυση του 
κεντρικού κράτους δε σημαίνει την 
αποδυνάμωση των οντοτήτων, αλλά τη 
δημιουργία των συνθηκών για μια 
αποτελεσματική κεντρική διοίκηση ικανή 
να προετοιμάσει ολόκληρη την χώρα για 
την ένταξή της στην ΕΕ σε στενή 
συνεργασία με τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης· για αυτόν τον λόγο 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι 
διοικητικές ικανότητες σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης που ασχολούνται με 
θέματα σχετικά με την ΕΕ, και να 
ενισχυθεί ο συντονισμός ανάμεσα στις 
εκάστοτε αρμόδιες αρχές σχετικά με τον 
προγραμματισμό της χρηματοδοτικής 
βοήθειας της ΕΕ και σχετικά με όλους 
τους τομείς που συνδέονται με τη
μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. παρατηρεί ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
είναι κατά κύριο λόγο ισλαμική χώρα· 
επισημαίνει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει 
την ιδιότητα του παρατηρητή στον ΟΙΔ 
(Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης), ο 
οποίος είναι ένας οργανισμός που 
περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
αυτά που περιλαμβάνει η Σαρία· 
παρατηρεί ότι το Ισλάμ έχει διεισδύσει 
υπερβολικά στην Ευρώπη· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να διακόψουν 
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αμέσως τη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Or. nl

Τροπολογία 30
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
συνεχιστεί η πρόοδος στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης που έχει 
ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία 
μιας σταθερής, βιώσιμης, ειρηνικής, 
πολυεθνικής και ενωμένης Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, ενός κράτους που να είναι 
σε θέση να δρομολογήσει αμετάκλητη 
πορεία ένταξης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καταδικάζει τη χρήση εμπρηστικής 
γλώσσας και ενεργειών, που υπονομεύουν 
τη διαδικασία της συμφιλίωσης μεταξύ 
των εθνοτήτων και τη λειτουργία των 
δομών του κράτους·

Or. en
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Τροπολογία 32
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης 
της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της 
θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή 
εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον 
ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που 
αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση 
μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με 
τοπική συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως τις 
προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο 
επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας· ζητεί 
από όλους τους πολιτικούς φορείς, σε αυτό 
το πλαίσιο, να συνεργαστούν στενά με τον 
ΕΕΕΕ·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης 
της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της 
θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή 
εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον 
ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που 
αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση 
μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με 
τοπική συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως
τον ΕΕΕΕ/ΕΑ όσον αφορά την εντολή 
του να διασφαλίσει τη συνέπεια και τη 
συνοχή της δράσης της Ένωσης και να
βοηθήσει τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να τοποθετήσουν την ατζέντα 
της ΕΕ στο επίκεντρο της πολιτικής 
διαδικασίας· ζητεί από όλους τους 
πολιτικούς φορείς, σε αυτό το πλαίσιο, να 
συνεργαστούν στενά με τον ΕΕΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 33
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης 
της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της 

5. επισημαίνει τη συνολική στρατηγική της 
ΕΕ όσον αφορά τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, 
περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της 
παρουσίας της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
με τη δημιουργία της θέσης ενός 
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θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή 
εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον 
ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που 
αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση 
μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με 
τοπική συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως τις 
προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο 
επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας· ζητεί 
από όλους τους πολιτικούς φορείς, σε αυτό 
το πλαίσιο, να συνεργαστούν στενά με τον 
ΕΕΕΕ·

εντεταλμένου της ΕΕ με ενισχυμένες 
αρμοδιότητες και διπλή εντολή, ως ΕΕΕΕ 
και ΕΑ· συγχαίρει τον ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη 
στήριξή του προς την Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και για τη 
διευκόλυνση μιας διαδικασίας 
ενσωμάτωσης στην ΕΕ με τοπική 
συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως τις 
προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο 
επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας· ζητεί 
από όλους τους πολιτικούς φορείς, σε αυτό 
το πλαίσιο, να συνεργαστούν στενά με τον 
ΕΕΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 34
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης 
της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της 
θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή 
εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον 
ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που 
αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση 
μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με 
τοπική συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως τις 
προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο 
επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας· ζητεί 
από όλους τους πολιτικούς φορείς, σε αυτό 
το πλαίσιο, να συνεργαστούν στενά με τον 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης 
της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της 
θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή 
εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον 
ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που 
αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση 
μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με 
τοπική συμμετοχή· πιστεύει ότι το γραφείο 
του ΕΕΕΕ/ΕΑ θα πρέπει να έχει επαρκές 
προσωπικό για να προβλέπεται 
περιφερειακή παρουσία· υποστηρίζει
πλήρως τις προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να 
βοηθήσει τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να τοποθετήσουν την ατζέντα 
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ΕΕΕΕ· της ΕΕ στο επίκεντρο της πολιτικής 
διαδικασίας· ζητεί από όλους τους 
πολιτικούς φορείς, σε αυτό το πλαίσιο, να 
συνεργαστούν στενά με τον ΕΕΕΕ·
υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρξει 
ενισχυμένη παρουσία της ΕΕ μέσω 
σαφών και συνολικών στρατηγικών για 
τα διάφορα προβλήματα και, συγχρόνως, 
μέσω της σταθερής και συνεπούς 
υποστήριξης του ΕΕΕΕ/ΕΑ από όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης 
της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της 
θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή 
εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον 
ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που 
αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση 
μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με 
τοπική συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως τις 
προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο 
επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας· ζητεί 
από όλους τους πολιτικούς φορείς, σε αυτό 
το πλαίσιο, να συνεργαστούν στενά με τον 
ΕΕΕΕ·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά 
τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, περιλαμβανομένης 
της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΕ στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη δημιουργία της 
θέσης ενός εντεταλμένου της ΕΕ με 
ενισχυμένες αρμοδιότητες και διπλή 
εντολή, ως ΕΕΕΕ και ΕΑ· συγχαίρει τον 
ΕΕΕΕ/ΕΑ για τη στήριξή του προς την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε θέματα που 
αφορούν την ΕΕ και για τη διευκόλυνση 
μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ με 
τοπική συμμετοχή· υποστηρίζει πλήρως τις 
προσπάθειες του ΕΕΕΕ/ΕΑ να βοηθήσει 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τοποθετήσουν την ατζέντα της ΕΕ στο 
επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας 
διασφαλίζοντας τη συνέπεια, τον 
συντονισμό και τη συνοχή της δράσης 
της Ένωσης· ζητεί από όλους τους 
πολιτικούς φορείς, σε αυτό το πλαίσιο, να 
συνεργαστούν στενά με τον ΕΕΕΕ·
επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι η ΕΕ 
πρέπει να διοχετεύσει επαρκή μέσα έτσι 
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ώστε ο ΕΕΕΕ να μπορέσει να επιτύχει 
τους αναγκαίους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 36
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν 
λύσεις μετά από τη κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου
(OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·

6. προκειμένου να επιταχύνει την 
μετάβαση προς μια χώρα με πλήρη 
συμμετοχή και αρμοδιότητα όσον αφορά 
τα ίδια της τα θέματα, ζητεί από τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εξετάσει τους 
στόχους και όρους που εξακολουθούν να 
απαιτούνται για την κατάργηση του 
Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου·

Or. en

Τροπολογία 37
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να
αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν 
λύσεις μετά από τη κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου
(OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να παράσχει 
πλήρη πολιτική υποστήριξη στο Γραφείο 
του Ύπατου Εκπροσώπου και να 
ενισχύσει την ικανότητά του και την 
περιφερειακή εκπροσώπηση· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να εξεταστεί η κατάργηση του
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου
(OHR) μόνο εφόσον ικανοποιούνται 
πλήρως οι προϋποθέσεις ‘5+2’· ζητεί από 
την ηγεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
προαγάγει την τοπική συμμετοχή και να 
αναλάβει τις ευθύνες της·
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Or. en

Τροπολογία 38
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν 
λύσεις μετά από την κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου
(OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·

6. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
ικανοποιούνται πλήρως τα εναπομείναντα 
κριτήρια ‘5+2’ για την κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου
(OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 39
Emine Bozkurt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν 
λύσεις μετά από τη κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου 
(OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν 
λύσεις μετά από τη κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου 
(OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
μέτρα ληφθούν δεν θα πρέπει να έχουν 
αντίκτυπο στη σταθερότητα της χώρας, 
τον ρυθμό και τα αποτελέσματα των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, αλλά θα 
πρέπει να επιτρέπουν περισσότερη τοπική 
συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·
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επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
ολοκληρωθεί η ‘ατζέντα 5+2’, η οποία 
απαιτείται για την κατάργηση του 
Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου·

Or. en

Τροπολογία 40
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν 
λύσεις μετά από τη κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου 
(OHR) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·

6. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
αναλογιστεί την ανάγκη να αναζητηθούν 
λύσεις μετά από τη κατάργηση του 
Γραφείου του Υπάτου Εκπροσώπου 
(OHR)· έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
τοπική συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης·
επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της 
‘ατζέντας 5+2’ παραμένει ως αναγκαία 
προϋπόθεση για την κατάργηση του 
Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου·

Or. en

Τροπολογία 41
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική 
συμβολή της αστυνομικής αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της 
επιχείρησης Althea του EUFOR στη 
σταθερότητα και ασφάλεια στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της ενισχυμένης 
συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική 
συμβολή της αστυνομικής αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της 
επιχείρησης Althea του EUFOR στη 
σταθερότητα και ασφάλεια στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της ενισχυμένης 
συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-
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Ερζεγοβίνη· τονίζει τα επιτεύγματα της 
αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους 
των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και 
του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του σχετικά με την εκτελεστική 
στρατιωτική παρουσία της επιχείρησης 
Althea που στοχεύει στην υποστήριξη των 
προσπαθειών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
διατηρήσει το ασφαλές περιβάλλον στο 
πλαίσιο μιας ανανεωμένης εντολής του 
ΟΗΕ·

Ερζεγοβίνη· τονίζει τα επιτεύγματα της 
αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους 
των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και 
του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ για μια 
συνεχόμενη εκτελεστική εντολή μιας 
αναδιαρθρωμένης EUFOR ALTHEA με 
στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διατηρήσει το 
ασφαλές περιβάλλον στο πλαίσιο μιας 
ανανεωμένης εντολής του ΟΗΕ·
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να 
καταβληθούν πολλές προσπάθειες ακόμη 
για να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
προσόντα και ο επαγγελματισμός των 
δυνάμεων ασφαλείας της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης με στόχο να ενισχυθεί η 
τοπική συμμετοχή και ικανότητα·

Or. en

Τροπολογία 42
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική 
συμβολή της αστυνομικής αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της 
επιχείρησης Althea του EUFOR στη 
σταθερότητα και ασφάλεια στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της ενισχυμένης 
συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη· τονίζει τα επιτεύγματα της
αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους 

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική 
συμβολή της αστυνομικής αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της 
επιχείρησης Althea του EUFOR στη 
σταθερότητα και ασφάλεια στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της ενισχυμένης 
συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τις προσπάθειες που κατέβαλε η 
αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και τονίζει τα επιτεύγματά της 
στη συμβολή για την καταπολέμηση του 
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των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και 
του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του σχετικά με την εκτελεστική 
στρατιωτική παρουσία της επιχείρησης 
Althea που στοχεύει στην υποστήριξη των 
προσπαθειών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
διατηρήσει το ασφαλές περιβάλλον στο 
πλαίσιο μιας ανανεωμένης εντολής του 
ΟΗΕ·

οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς εκ μέρους των φορέων 
επιβολής της νομοθεσίας και του 
δικαστικού σώματος της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης· λαμβάνει υπό σημείωση τη 
συμφωνία να παύσει η λειτουργία της 
αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα τέλη του Ιουνίου 2012· 
εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με 
την εκτελεστική στρατιωτική παρουσία της 
επιχείρησης Althea που στοχεύει στην 
υποστήριξη των προσπαθειών της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διατηρήσει το 
ασφαλές περιβάλλον στο πλαίσιο μιας 
ανανεωμένης εντολής του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 43
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική 
συμβολή της αστυνομικής αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της 
επιχείρησης Althea του EUFOR στη 
σταθερότητα και ασφάλεια στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της ενισχυμένης 
συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη· τονίζει τα επιτεύγματα της 
αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους 
των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και 
του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του σχετικά με την εκτελεστική 
στρατιωτική παρουσία της επιχείρησης 
Althea που στοχεύει στην υποστήριξη των 

7. σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική 
συμβολή της αστυνομικής αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) και της 
επιχείρησης Althea του EUFOR στη 
σταθερότητα και ασφάλεια στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και θεωρεί ότι αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της ενισχυμένης 
συνολικής στρατηγικής για τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη· επαινεί τα επιτεύγματα της 
αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους 
των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και 
του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης· υπενθυμίζει την ανάγκη για 
ομαλή μετάβαση του έργου της 
αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέδια παροχής συνδρομής 
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προσπαθειών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
διατηρήσει το ασφαλές περιβάλλον στο 
πλαίσιο μιας ανανεωμένης εντολής του 
ΟΗΕ·

που χρηματοδοτούνται από το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), και σε 
στρατηγικού χαρακτήρα φορέα με 
συμβουλευτικό ρόλο στον τομέα της 
εφαρμογής του νόμου και της ποινικής 
δικαιοσύνης μέσα στο πλαίσιο του 
γραφείου του ΕΕΕΕ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του σχετικά με την 
εκτελεστική στρατιωτική παρουσία της 
επιχείρησης Althea που στοχεύει στην 
υποστήριξη των προσπαθειών της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να διατηρήσει το 
ασφαλές περιβάλλον στο πλαίσιο μιας 
ανανεωμένης εντολής του ΟΗΕ· θεωρεί 
ότι αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να 
αξιολογείται συνεχώς και να λαμβάνονται 
οι ανάλογες αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 44
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το 
κράτος θα πρέπει να έχει επαρκή 
νομοθετική δημοσιονομική, εκτελεστική 
και δικαστική εξουσία προκειμένου να 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια 
προσχώρησης στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 45
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
συνταγματική μεταρρύθμιση τόσο σε 
επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο 
Οντοτήτων· καλεί τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την 
Επιτροπή να ξεκινήσουν εκτεταμένες και 
ανοιχτές διαβουλεύσεις με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην χώρα σχετικά 
με τη συνταγματική αλλαγή και να 
αναλάβουν την πρωτοβουλία για τη 
σύγκληση διεθνούς διασκέψεως σχετικά 
με τη μελλοντική συνταγματική και 
πολιτική δομή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική και 
αποδοτική από τη σημερινή διευθέτηση 
που βασίζεται στη Συμφωνία του 
Ντέϊτον· υπογραμμίζει ωστόσο ότι όλα τα 
μέρη και όλες οι κοινότητες πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στη διεργασία 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 46
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ανησυχεί για το γεγονός ότι ο 
κοινωνικός διάλογος παραμένει ασθενής 
και ότι η διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους γίνεται κατά τρόπο 
τυχαίο· προτρέπει την κυβέρνηση της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσει τη 
διοικητική ικανότητα για συνεργασία με 
ΜΚΟ και να παράσχει μεγαλύτερη 
στήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνίας 
των πολιτών δημιουργώντας νέες 
φιλοδοξίες με στόχο την καθιέρωση 
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κοινωνικού διαλόγου με τους 
αντίστοιχους εταίρους· τονίζει ότι πρέπει 
να διευκρινιστούν επακριβώς οι κανόνες 
για την αναγνώριση και καταγραφή των 
κοινωνικών εταίρων και ότι είναι ανάγκη 
να εγκριθεί νόμος σε κρατικό επίπεδο για 
την αντιπροσωπευτικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 47
Emine Bozkurt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι η συνταγματική 
μεταρρύθμιση αποτελεί την κύρια 
μεταρρύθμιση για τη μετατροπή της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα 
αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργικό 
κράτος· καλεί στο πλαίσιο αυτό την 
κοινοβουλευτική επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 48
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει τη έκκλησή του για 
επίτευξη συμφωνίας και για πλήρη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci 
και με το άρθρο 2 της ΣΣΣ σύμφωνα με το 

10. επαναλαμβάνει τη σοβαρή του 
ανησυχία σχετικά με την έλλειψη 
αξιόπιστης διαδικασίας για την 
εναρμόνιση του Συντάγματος με την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση 
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οποίο απαιτείται ο σεβασμός των 
δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Sejdić-Finci και ζητεί επιτακτικά να 
επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη 
συμμόρφωση με την απόφαση, καθώς και 
με το άρθρο 2 της ΣΣΣ που απαιτεί τον 
σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 49
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει τη έκκλησή του για 
επίτευξη συμφωνίας και για πλήρη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci 
και με το άρθρο 2 της ΣΣΣ σύμφωνα με το 
οποίο απαιτείται ο σεβασμός των 
δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

10. επαναλαμβάνει τη έκκλησή του για 
επίτευξη συμφωνίας και για πλήρη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci 
και με το άρθρο 2 της ΣΣΣ σύμφωνα με το 
οποίο απαιτείται ο σεβασμός των 
δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι, πέρα από 
την υπόθεση Sejdić-Finci, προβάλλει η 
γενικότερη ανάγκη να τροποποιηθεί το 
σύνταγμα κατά τρόπο ώστε να 
προβλέπεται ένας πιο πλουραλιστικός, 
δημοκρατικός και αποτελεσματικός 
τρόπος διακυβέρνησης και κρατική δομή·

Or. en

Τροπολογία 50
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
διευκολύνει την αναθεώρηση της 
αντίστοιχης νομοθεσίας και να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου, αμερόληπτου και 
αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος 
σύμφωνα με τα ενωσιακά και διεθνή 
πρότυπα προκειμένου να ενισχύσει το 
κράτος δικαίου προς όφελος του συνόλου 
των πολιτών· χαιρετίζει την ύπαρξη 
προόδου, μέσω του διαρθρωμένου 
διαλόγου σχετικά με τις δικαστικές αρχές, 
όσον αφορά την δημιουργία ισορροπίας 
ανάμεσα στις δικαστικές αρμοδιότητες 
ανάμεσα στο κράτος και τα δικαστικά 
μέλη· ζητεί, ωστόσο, από την κυβέρνηση 
να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο τη 
Στρατηγική Μεταρρύθμισης του Τομέα της 
Δικαιοσύνης·

11. καλεί κάθε αρμόδια αρχή να 
διευκολύνει την αναθεώρηση της 
αντίστοιχης νομοθεσίας και να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου, αμερόληπτου και 
αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος 
σύμφωνα με τα ενωσιακά και διεθνή 
πρότυπα ώστε να ενισχυθεί το κράτος 
δικαίου προς όφελος του συνόλου των 
πολιτών· χαιρετίζει την ύπαρξη προόδου, 
μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά 
με τις δικαστικές αρχές, όσον αφορά την 
δημιουργία ισορροπίας ανάμεσα στις 
δικαστικές αρμοδιότητες ανάμεσα στο 
κράτος και τα δικαστικά μέλη· ζητεί, 
ωστόσο, από την κυβέρνηση να εφαρμόσει 
με αποτελεσματικό τρόπο τη Στρατηγική 
Μεταρρύθμισης του Τομέα της 
Δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 51
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
διευκολύνει την αναθεώρηση της 
αντίστοιχης νομοθεσίας και να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου, αμερόληπτου και 
αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος 
σύμφωνα με τα ενοριακά και διεθνή 
πρότυπα προκειμένου να ενισχύσει το 
κράτος δικαίου προς όφελος του συνόλου 
των πολιτών· χαιρετίζει την ύπαρξη 
προόδου, μέσω του διαρθρωμένου 
διαλόγου σχετικά με τις δικαστικές αρχές, 

11. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
διευκολύνει την αναθεώρηση της 
αντίστοιχης νομοθεσίας και να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου, αμερόληπτου και 
αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος 
σύμφωνα με τα ενοριακά και διεθνή 
πρότυπα προκειμένου να ενισχύσει το 
κράτος δικαίου προς όφελος του συνόλου 
των πολιτών· χαιρετίζει την ύπαρξη 
προόδου, μέσω του διαρθρωμένου 
διαλόγου σχετικά με τις δικαστικές αρχές, 
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όσον αφορά την δημιουργία ισορροπίας 
ανάμεσα στις δικαστικές αρμοδιότητες 
ανάμεσα στο κράτος και τα δικαστικά 
μέλη· ζητεί, ωστόσο, από την κυβέρνηση 
να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο τη 
Στρατηγική Μεταρρύθμισης του Τομέα της 
Δικαιοσύνης·

όσον αφορά την δημιουργία ισορροπίας 
ανάμεσα στις δικαστικές αρμοδιότητες 
ανάμεσα στο κράτος και τα δικαστικά 
μέλη· ζητεί, ωστόσο, από την κυβέρνηση 
να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο τη 
Στρατηγική Μεταρρύθμισης του Τομέα της 
Δικαιοσύνης και να αποτρέψει απόπειρες 
αποδυνάμωσης των κρατικού επιπέδου 
δικαστικών οργάνων όπως του Ανώτατου 
Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου 
(HJPC)·

Or. en

Τροπολογία 52
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επαναλαμβάνει την έκκληση για τη 
δημιουργία Ανωτάτου Δικαστηρίου σε 
κρατικό επίπεδο και την ένταξή του στο 
συνταγματικό πλαίσιο έτσι ώστε να 
ενεργεί ως παράγοντας ενοποίησης για τη 
νομολογία στη χώρα και να εξασφαλίζει 
τη σταδιακή εναρμόνιση των τεσσάρων 
διαφορετικών νομικών συστημάτων της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Or. en

Τροπολογία 53
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. μετά από την πολιτική συμφωνία 
ανάμεσα στους ηγέτες των κομμάτων ζητεί 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έγκριση του νόμου περί απογραφής και 
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από το κρατικό κοινοβούλιο να εγκρίνει 
τον νόμο περί απογραφής και ζητεί από 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
προβούν επειγόντως στις απαραίτητες 
τεχνικές προετοιμασίες καθώς τούτο όχι 
μόνο συνιστά σαφή προϋπόθεση για την 
προοπτική της προσχώρησης στη ΕΕ αλλά 
και σημαντικό στοιχείο για την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας·

από τα δύο σώματα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, μετά από την 
πολιτική συμφωνία ανάμεσα στους ηγέτες 
των κομμάτων· ζητεί από τις αρχές της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προβούν 
επειγόντως στις απαραίτητες τεχνικές 
προετοιμασίες καθώς τούτο όχι μόνο 
συνιστά σαφή προϋπόθεση για την 
προοπτική της προσχώρησης στη ΕΕ αλλά 
και σημαντικό στοιχείο για την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 54
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έγκριση του νόμου περί απογραφής· 
επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την 
υποχρέωση να τεθεί σε εφαρμογή το 
παράρτημα VII της ειρηνευτικής 
συμφωνίας του Ντέιτον για την 
εξασφάλιση ασφαλούς επανόδου και 
δίκαιων, ολοκληρωμένων και βιώσιμων 
λύσεων για τους εκτοπισθέντες στο 
εσωτερικό της χώρας, τους πρόσφυγες 
και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από 
συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 55
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν 
αποτελεσματικά και να ασκήσουν διώξεις 
όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς 
και να αυξήσουν τον αριθμό των 
καταδικασμένων εγκληματιών· εκφράζει 
την ικανοποίησή του όσον αφορά τις 
φιλοδοξίες για παρουσίαση ενός σχεδίου 
δράσης με στόχο την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα·

14. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν 
αποτελεσματικά και να ασκήσουν διώξεις 
όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς 
και να αυξήσουν τον αριθμό των 
καταδικασμένων εγκληματιών· ζητεί να 
δημιουργηθεί μία βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη πολιτική για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο 
της οποίας να συνδυάζονται 
αποτελεσματικά δικαστικά και διωκτικά 
μέτρα με εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης του κοινού·

Or. en

Τροπολογία 56
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν 
αποτελεσματικά και να ασκήσουν διώξεις 
όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς 
και να αυξήσουν τον αριθμό των 
καταδικασμένων εγκληματιών· εκφράζει 
την ικανοποίησή του όσον αφορά τις 
φιλοδοξίες για παρουσίαση ενός σχεδίου 
δράσης με στόχο την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα·

14. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν 
αποτελεσματικά και να ασκήσουν διώξεις 
όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς 
και να αυξήσουν τον αριθμό των 
καταδικασμένων εγκληματιών· εκφράζει 
την ικανοποίησή του όσον αφορά τις 
φιλοδοξίες για παρουσίαση ενός σχεδίου 
δράσης με στόχο την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα·
υπογραμμίζει την ανάγκη για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού όσον αφορά τη νομοθεσία και τις 
πρακτικές για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς καθώς και την ανάγκη 
εφαρμογής ενός συστήματος που θα 
επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν 
περιπτώσεις διαφθοράς· παροτρύνει 
επίσης την κυβέρνηση να αναπτύξει και 
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να εφαρμόσει, εάν κριθεί αναγκαίο και με 
τη βοήθεια της ΕΕ, ειδικά προγράμματα 
κατάρτισης για τις αστυνομικές δυνάμεις, 
τους εισαγγελείς, τους δικαστές και άλλες 
σχετικές αρχές, με τα οποία να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις 
τους γύρω από τη νομοθεσία και τις 
πρακτικές για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 57
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν 
αποτελεσματικά και να ασκήσουν διώξεις 
όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς 
και να αυξήσουν τον αριθμό των 
καταδικασμένων εγκληματιών· εκφράζει 
την ικανοποίησή του όσον αφορά τις 
φιλοδοξίες για παρουσίαση ενός σχεδίου 
δράσης με στόχο την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα·

14. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να διερευνήσουν 
αποτελεσματικά και να ασκήσουν διώξεις 
όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς καθώς 
και να αυξήσουν τον αριθμό των 
καταδικασμένων εγκληματιών· εκφράζει 
την ικανοποίησή του όσον αφορά τις 
φιλοδοξίες για παρουσίαση ενός σχεδίου 
δράσης με στόχο την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα·
επισημαίνει ωστόσο ότι στον δείκτη 
διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σημειώνει επίδοση 
3,2 η οποία κρίνεται εξαιρετικά χαμηλή 
και ανεπαρκής·

Or. nl

Τροπολογία 58
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
διορισμό των διευθυντών της υπηρεσίας 
πρόληψης της διαφθοράς και συντονισμού 
της καταπολέμησης της διαφθοράς και 
συγχρόνως υπογραμμίζει την άμεση 
ανάγκη για παροχή των αναγκαίων 
χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία 
αυτή θα καταστεί πλήρως λειτουργική·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
διορισμό των διευθυντών της υπηρεσίας 
πρόληψης της διαφθοράς και συντονισμού 
της καταπολέμησης της διαφθοράς·

Or. nl

Τροπολογία 59
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
διορισμό των διευθυντών της υπηρεσίας 
πρόληψης της διαφθοράς και συντονισμού 
της καταπολέμησης της διαφθοράς και 
συγχρόνως υπογραμμίζει την άμεση 
ανάγκη για παροχή των αναγκαίων 
χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία 
αυτή θα καταστεί πλήρως λειτουργική·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
διορισμό των διευθυντών της υπηρεσίας 
πρόληψης της διαφθοράς και συντονισμού 
της καταπολέμησης της διαφθοράς και 
συγχρόνως υπογραμμίζει την άμεση 
ανάγκη για παροχή των αναγκαίων 
χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία 
αυτή θα καταστεί πλήρως λειτουργική·
ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια που 
καταβάλλεται για την υπογραφή, το 
συντομότερο δυνατόν, επιχειρησιακής 
συμφωνίας με την Ευρωπόλ·

Or. en

Τροπολογία 60
Nadezhda Neynsky
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. εκφράζει ανησυχία για τι μικρή 
πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της 
νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· παροτρύνει το 
Κοινοβούλιο να εγκρίνει τις απαραίτητες 
νομοθετικές τροπολογίες με τις οποίες, 
μεταξύ άλλων, θα βελτιωθεί το σύστημα 
αναφοράς για ύποπτες τραπεζικές 
συναλλαγές, θα αυξηθούν τα ποσοστά 
κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν παρανόμως και θα 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
δράσεως των οικείων αρχών· ζητεί την 
ενδυνάμωση της Μονάδας 
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών με 
την ενίσχυση των διερευνητικών 
ικανοτήτων της· υπογραμμίζει τη 
σημασία της δημιουργίας φορέων για τη 
διαχείριση και τη συντήρηση των 
κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 61
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. επισημαίνει ότι η απελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων δεν οδήγησε 
σε αύξηση των αιτήσεων ασύλου από 
πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον 
χώρο Σένγκεν και στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία· επαινεί τις αρχές που 
καθιέρωσαν μηχανισμούς σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο για περιπτώσεις κατά 
τις οποίες μεμονωμένα κράτη μέλη 
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παρατήρησαν προσωρινή αύξηση 
αιτήσεων ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 62
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, οι οποίες πρέπει να 
προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις και τη βία·

16. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να προασπίσουν ενεργά και 
να προαγάγουν τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων οι 
οποίες πρέπει να προστατεύονται από τις 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις και τη βία·

Or. en

Τροπολογία 63
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, οι οποίες πρέπει να 
προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις και τη βία·

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα όλων των 
ομάδων και των κοινοτήτων μειονοτήτων, 
οι οποίες πρέπει να προστατεύονται από τις 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις και τη βία 
περιλαμβανομένης και της κοινότητας 
των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, 
αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών ατόμων 
(ΛΟΑΔ)· αναφέρεται στην ευθύνη των 
αρχών να προστατεύουν τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις καλεί να ενισχύσουν 
την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
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πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και εφαρμογής της πολιτικής για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 64
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, οι οποίες πρέπει να 
προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις και τη βία·

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των μειονοτήτων 
και των ευάλωτων ομάδων, οι οποίες 
πρέπει να προστατεύονται από τις άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις και τη βία· επισημαίνει 
με ανησυχία ότι η εφαρμογή του νόμου 
κατά των διακρίσεων εξακολουθεί να 
είναι χαλαρή και ότι οι σχετικές νομικές 
διατάξεις παρουσιάζουν ελλείμματα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα 
διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 65
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των μειονοτήτων, 
οι οποίες πρέπει να προστατεύονται από τις 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις και τη βία·

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες και σε ευάλωτες 
ομάδες, τα οποία πρέπει να 
προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις και τη βία· επισημαίνει την 
πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή 
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της στρατηγικής για τους Ρομά και ζητεί 
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
στον τομέα αυτόν δεδομένου ότι ο 
πληθυσμός των Ρομά εξακολουθεί να 
υφίσταται διακρίσεις και να 
αντιμετωπίζει δυσχερείς συνθήκες 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 66
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, οι οποίες πρέπει να 
προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις και τη βία·

16. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, οι οποίες πρέπει να 
προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις και τη βία· επισημαίνει ότι ενώ 
σημειώθηκε μία μέχρι ενός βαθμού 
πρόοδος στην εφαρμογή των σχεδίων 
δράσεων για τους Ρομά όσον αφορά τη 
στέγαση και την απασχόληση, είναι 
αναγκαίο να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες στους τομείς αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 67
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων 
μέσω ενισχυμένης συνεργασίας και 
εταιρικής σχέσης μεταξύ των αρμόδιων 
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αρχών σε διάφορους τομείς πολιτικής και 
ΜΚΟ από την χώρα και την περιφέρεια· 
ζητεί την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των αστυνομικών δυνάμεων της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης σχετικά με την εμπορία 
ανθρώπων μέσω της ανάπτυξης ειδικών 
συνεδριών κατάρτισης· ενθαρρύνει τη 
συνεχή στήριξη από την ΕΕ στον τομέα 
της εμπορίας ανθρώπων και ζητεί στο 
ζήτημα αυτό στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των ΓΔ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ, ΓΔ 
εσωτερικών υποθέσεων και του
Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας 
σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Emine Bozkurt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να καταπολεμήσουν 
ουσιαστικά την εμπορία ανθρώπων, να 
προβούν σε αποτελεσματική δίωξη των 
δραστών σε συνεργασία με τη διεθνή 
κοινότητα, να παράσχουν προστασία και 
αποζημιώσεις στα θύματα και να 
εντείνουν την ευαισθητοποίηση 
προκειμένου να αποτραπεί μια νέα 
θυματοποίησή τους από τις αρχές και την 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 69
Göran Färm
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν οι νομικές 
διατάξεις που εγγυώνται τα δικαιώματα 
των γυναικών και της ισότητας των 
φύλων αλλά εκφράζει ανησυχία για το 
γεγονός ότι έχει επιτευχθεί μικρή μόνο 
πρόοδος στο πεδίο αυτό· καλεί την 
κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών 
τόσο στο πολιτικό γίγνεσθαι, όσο και στην 
αγορά εργασίας· ενθαρρύνει επιπλέον την 
κυβέρνηση να ενισχύσει την υποστήριξη 
των δραστηριοτήτων και των 
πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση των μεροληπτικών 
συνηθειών, παραδόσεων και 
στερεοτύπων που υπονομεύουν τα βασικά 
δικαιώματα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 70
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων του πληθυσμού των 
λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων 
και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) 
αποτελεί κριτήριο της ΕΕ το οποίο έχει 
σαφώς εκθέσει η Επιτροπή· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις διακρίσεις σε βάρος 
μελών της κοινότητας των LGBT και 
τους λόγους από μέσα ενημέρωσης και 
πολιτικούς που αποπνέουν μίσος και 
μισαλλοδοξία έναντι της κοινότητας 
αυτής· παροτρύνει την κυβέρνηση και το 
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κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
ευθυγραμμίσει το νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο της χώρας με τα διεθνή πρότυπα 
της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των 
LGBT·

Or. en

Τροπολογία 71
Emine Bozkurt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καταδικάζει την ένοπλη επίθεση από 
μέλος της αίρεσης Βεχάμπι της Σερβίας 
εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στο 
Σαράγιεβο στις 28 Οκτωβρίου 2011, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
σύλληψη του επιδρομέα από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αμέσως μετά 
το συμβάν· επισημαίνει ότι υπάρχουν και 
άλλες εξτρεμιστικές τάσεις στην 
περιφέρεια των Βαλκανίων και ζητεί να 
υπάρχει επίγνωση και ευαισθητοποίηση 
και να διεξάγονται έρευνες για να 
ξεριζωθεί κάθε είδους πιθανή 
εξτρεμιστική απειλή από άκρη σε άκρη 
των Βαλκανίων·

Or. en

Τροπολογία 72
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
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εξτρεμιστικές τάσεις των βαχαμπιτών οι 
οποίες υποδαυλίζουν επίσης και τα 
συμφέροντα της μουσουλμανικής 
κοινότητας· καλεί τις ισλαμικές αρχές και 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
καταπολεμήσουν αυτές τις εξτρεμιστικές 
τάσεις σε στενή συνεργασία με τη διεθνή 
κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία 73
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων 
για διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου 
σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης ώστε να μειωθεί η μεγάλη 
καθυστέρηση στην εξέταση των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, να 
εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των 
διάφορων ποινικών κωδίκων, η ύπαρξη 
των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τις άνισες 
καταδίκες, και να επιταχύνει την πρόοδο 
όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων 
και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής 
για τα εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η 
διαδικασία για την παραπομπή των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου από τις 
δικαστικές αρχές σε επίπεδο κράτους σε 
άλλες αρμόδιες αρχές διασφαλίζεται μέσω 
της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων 
με διάφανο χαρακτήρα· ζητεί από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν 
την άσκηση δίωξης σε υποθέσεις 
εγκλημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα που 
διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με 
επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την 

19. παροτρύνει κάθε αρμόδια αρχή να
ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων 
και των δικαστηρίων στη διερεύνηση των 
εγκλημάτων πολέμου σε όλη την 
επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ώστε 
να μειωθεί η μεγάλη καθυστέρηση στην 
εξέταση των υποθέσεων εγκλημάτων 
πολέμου, να εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα 
των διάφορων ποινικών κωδίκων, η 
ύπαρξη των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τις 
άνισες καταδίκες, και να επιταχύνει την 
πρόοδο όσον αφορά την προστασία των 
μαρτύρων και την εφαρμογή της εθνικής 
στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου· 
τονίζει ότι η διαδικασία για την 
παραπομπή των υποθέσεων εγκλημάτων 
πολέμου από τις δικαστικές αρχές σε 
επίπεδο κράτους σε άλλες αρμόδιες αρχές 
διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής 
αντικειμενικών κριτηρίων με διάφανο 
χαρακτήρα· ζητεί από τις αρχές της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν την 
άσκηση δίωξης σε υποθέσεις εγκλημάτων 
σεξουαλικού χαρακτήρα που 
διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με 
επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την 
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αποζημίωση των θυμάτων· αποζημίωση των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 74
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων 
για διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου 
σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης ώστε να μειωθεί η μεγάλη 
καθυστέρηση στην εξέταση των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, να 
εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των 
διάφορων ποινικών κωδίκων, η ύπαρξη 
των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τις άνισες 
καταδίκες, και να επιταχύνει την πρόοδο 
όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων 
και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής 
για τα εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η 
διαδικασία για την παραπομπή των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου από τις 
δικαστικές αρχές σε επίπεδο κράτους σε 
άλλες αρμόδιες αρχές διασφαλίζεται μέσω 
της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων 
με διάφανο χαρακτήρα· ζητεί από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν 
την άσκηση δίωξης σε υποθέσεις 
εγκλημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα που 
διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με 
επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την 
αποζημίωση των θυμάτων·

19. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων 
για διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου 
σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης ώστε να μειωθεί η μεγάλη 
καθυστέρηση στην εξέταση των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, να 
εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των 
διάφορων ποινικών κωδίκων, η ύπαρξη 
των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τις άνισες 
καταδίκες, και να επιταχύνει την πρόοδο 
όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων 
και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής 
για τα εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η 
διαδικασία για την παραπομπή των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου από τις 
δικαστικές αρχές σε επίπεδο κράτους σε 
άλλες αρμόδιες αρχές διασφαλίζεται μέσω 
της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων 
με διάφανο χαρακτήρα· ζητεί από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν 
την άσκηση δίωξης σε υποθέσεις 
εγκλημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα που 
διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με 
επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την 
αποζημίωση· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του 
2011, επειδή δεν υπάρχει κρατική 
μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη 
και παροχή συμβουλών σε θύματα 
σεξουαλικών εγκλημάτων, την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών ανέλαβαν 
αποκλειστικά οι ΜΚΟ των οποίων οι 
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οικονομικές δυνατότητες είναι συχνά 
περιορισμένες·
 εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
πολλά επιζήσαντα θύματα δεν είχαν 
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και ότι, σε σύγκριση με άλλες 
κατηγορίες θυμάτων (π.χ. βετεράνοι), τα 
θύματα αυτά υπέστησαν μεροληπτική 
μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβασή 
τους σε κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία 75
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων 
για διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου 
σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης ώστε να μειωθεί η μεγάλη 
καθυστέρηση στην εξέταση των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, να 
εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των 
διάφορων ποινικών κωδίκων, η ύπαρξη 
των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τις άνισες 
καταδίκες, και να επιταχύνει την πρόοδο 
όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων 
και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής 
για τα εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η 
διαδικασία για την παραπομπή των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου από τις 
δικαστικές αρχές σε επίπεδο κράτους σε 
άλλες αρμόδιες αρχές διασφαλίζεται μέσω 
της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων 
με διάφανο χαρακτήρα· ζητεί από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν 
την άσκηση δίωξης σε υποθέσεις 
εγκλημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα που 
διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 

19. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
ενισχύσει τις ικανότητες των εισαγγελέων 
για διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου 
σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης ώστε να μειωθεί η μεγάλη 
καθυστέρηση στην εξέταση των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, να 
εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των 
διάφορων ποινικών κωδίκων, η ύπαρξη 
των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τις άνισες 
καταδίκες, και να επιταχύνει την πρόοδο 
όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων 
και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής 
για τα εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η 
διαδικασία για την παραπομπή των 
υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου από τις 
δικαστικές αρχές σε επίπεδο κράτους σε 
άλλες αρμόδιες αρχές διασφαλίζεται μέσω 
της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων 
με διάφανο χαρακτήρα· καταδικάζει κάθε 
πολιτικά υποκινούμενη επίθεση σε 
αποφάσεις του δικαστηρίου της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης σχετικά με υποθέσεις 
εγκλημάτων πολέμου· ζητεί από τις αρχές 
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πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με 
επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την 
αποζημίωση των θυμάτων·

της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν 
την άσκηση δίωξης σε υποθέσεις 
εγκλημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα που 
διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
πολέμου, καθώς και να διασφαλίσουν με 
επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη και την 
αποζημίωση των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 76
Emine Bozkurt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανάπτυξη μίας στρατηγικής υπέρ των 
θυμάτων σεξουαλικής βίας των 
εγκλημάτων πολέμου η οποία εγγυάται 
την ικανοποιητική αποκατάστασή τους 
και την οικονομική, κοινωνική και 
ψυχολογική στήριξή τους, στρατηγική η 
οποία ενσωματώνει και τις καλύτερες 
δυνατές υπηρεσίες αρωγής στην ψυχική 
και σωματική υγεία· ζητεί από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αναπτύξουν 
προγράμματα και να δεσμεύσουν 
επαρκείς πόρους για την προστασία των 
μαρτύρων· υπογραμμίζει στο πλαίσιο 
αυτό την ανάγκη να βελτιωθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 
δικαστικών οργάνων και να επιταχυνθούν 
οι διαδικασίες δίωξης υποθέσεων 
εγκλημάτων πολέμου σεξουαλικής βίας 
τα οποία διεπράχθησαν στη διάρκεια του 
πολέμου· καλεί την Επιτροπή και άλλους 
διεθνείς δωρητές να υποστηρίξουν τις 
αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε αυτή 
την προσπάθεια με χρηματοπιστωτικούς 
πόρους και εμπειρογνωμοσύνη υπέρ των 
θυμάτων σεξουαλικής βίας των 
εγκλημάτων πολέμου· εκφράζει ωστόσο 
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τη λύπη του για την έλλειψη 
εκπροσώπησης από τη Δημοκρατία των 
Σερβοβοσνίων (Republika Srpska)· 
προτρέπει τις αρχές της Δημοκρατίας 
των Σερβοβοσνίων να ορίσουν 
εκπροσώπους και να συμμετάσχουν 
ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής 
αυτής που είναι σημαντική για την 
εγγύηση της μελλοντικής εφαρμογής της 
σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

Or. en

Τροπολογία 77
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
εξακολουθεί να μην διαθέτει κρατικές 
εγκαταστάσεις κράτησης για άτομα που 
έχουν καταδικαστεί για σοβαρά 
αδικήματα, περιλαμβανομένων και 
εγκλημάτων πολέμου· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη σύλληψη του 
Radovan Stanković, του φυγάδα που είχε 
αποδράσει από τις φυλακές της Foča 
μετά την καταδίκη του σε εικοσαετή 
φυλάκιση από το κρατικό Δικαστήριο της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας που περιλαμβάνουν 
βιασμούς, υποταγή σε δουλεία και 
βασανιστήρια·

Or. en

Τροπολογία 78
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόσφατη σύλληψη του 
καταδικασθέντος εγκληματία πολέμου 
Radovan Stanković, που είχε αποδράσει 
από τις εγκαταστάσεις κράτησης τις 
οποίες διαχειρίζονται οι αρχές της 
Δημοκρατίας των Σερβοβοσνίων στη 
Foča και από τον Μάιο του 2007 διέφευγε 
από τη δικαιοσύνη· παροτρύνει τις αρχές 
να διερευνήσουν διεξοδικά και να 
διαλευκάνουν εάν κάποιο δίκτυο 
στήριξης είχε βοηθήσει τον Radovan 
Stanković από το 2007·

Or. en

Τροπολογία 79
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να προωθήσουν και να 
ολοκληρώσουν τη βιώσιμη επιστροφή των 
προσφύγων και των εσωτερικά 
εκτοπισμένων ανθρώπων και να εγκρίνουν 
σχετική στρατηγική· ενθαρρύνει ιδιαίτερα 
τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν τις 
υποδομές για την επιτυχή επιστροφή τους· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να καταβάλλουν 
περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την 
υλοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης 
του Σεράγεβο για τους πρόσφυγες 
αντιμετωπίζοντας βασικές προκλήσεις
όπως την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, εργασίας και κοινωνικών 
υπηρεσιών·

20. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να προωθήσουν και να 
ολοκληρώσουν τη βιώσιμη επιστροφή των 
προσφύγων και των εσωτερικά 
εκτοπισμένων ανθρώπων και να εγκρίνουν 
σχετική στρατηγική· ενθαρρύνει ιδιαίτερα 
τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν τις 
υποδομές για την επιτυχή επιστροφή τους· 
σημειώνει την πρόοδο στην υλοποίηση 
της διαδικασίας της δήλωσης του 
Σεράγεβο για τους πρόσφυγες και 
ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να καταβάλλουν 
περισσότερες προσπάθειες στο πεδίο αυτό 
επιδιώκοντας την αντιμετώπιση βασικών 
προκλήσεων όπως της παροχής
υγειονομικής περίθαλψης, εργασίας και 
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κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 80
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη 
σημασία του να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή 
η στρατηγική για τη δράση εξάλειψης 
των ναρκών· υπογραμμίζει ότι ένας 
μελλοντικός νόμος σχετικά με τη δράση 
εξάλειψης των ναρκών πρέπει να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
ευθύνη για τη συλλογή κονδυλίων, τη 
διοικητική και διαχειριστική ικανότητα 
και τον συντονισμό των μέτρων για την 
εξουδετέρωση των ναρκών, όπως τονίζει 
η Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 81
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. επισημαίνει την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι ο περί 
ιθαγένειας νόμος παραβιάζει το 
σύνταγμα· επαναλαμβάνει την έκκληση 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση για 
τροποποίηση της νομοθεσίας εντός έξι 
μηνών· ζητεί, ως ζήτημα κατεπείγοντος, 
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την εφαρμογή της αποφάσεως του 
δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 82
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ενώ παρατηρεί κάποια πρόοδο στη 
βελτίωση του γενικού πλαισίου 
εκπαίδευσης ζητεί από τη νέα κυβέρνηση 
να βελτιώσει τον συντονισμό ανάμεσα στα 
14 υπουργεία παιδείας, να μειώσει τον 
κατακερματισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος και να μειώσει τους 
αποκλεισμούς στα σχολεία·

21. ενώ παρατηρεί κάποια πρόοδο στη 
βελτίωση του γενικού πλαισίου 
εκπαίδευσης ζητεί από τη νέα κυβέρνηση 
να βελτιώσει τον συντονισμό ανάμεσα στα 
13 υπουργεία παιδείας και το Τμήμα 
Παιδείας στην περιοχή του Μπρτσκο, να 
μειώσει τον κατακερματισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος και να μειώσει 
τους αποκλεισμούς στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 83
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ενώ παρατηρεί κάποια πρόοδο στη 
βελτίωση του γενικού πλαισίου 
εκπαίδευσης ζητεί από τη νέα κυβέρνηση 
να βελτιώσει τον συντονισμό ανάμεσα στα 
14 υπουργεία παιδείας, να μειώσει τον 
κατακερματισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος και να μειώσει τους 
αποκλεισμούς στα σχολεία·

21. ενώ παρατηρεί κάποια πρόοδο στη 
βελτίωση του γενικού πλαισίου 
εκπαίδευσης ζητεί από τη νέα κυβέρνηση 
να βελτιώσει τον συντονισμό ανάμεσα στα 
14 υπουργεία παιδείας και να μειώσει τον 
κατακερματισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος·

Or. de
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Τροπολογία 84
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο 
που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη 
δημιουργία μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, 
ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις και να 
εξαλείψουν τον διαχωρισμό των 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων 
(συστέγαση δύο σχολείων) 
αναπτύσσοντας κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ενιαία μαθήματα σε όλη 
την επικράτεια της χώρας·

22. λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο 
που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη 
δημιουργία μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, 
ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς διακρίσεις 
και, ενώ παραμένει ο διαχωρισμός των 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων 
(συστέγαση δύο σχολείων) ιδίως στα 
χαμηλότερα επίπεδα φοίτησης, να 
αναπτυχθούν σταδιακά κοινά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και να 
προσφέρουν ενιαία μαθήματα στα 
υψηλότερα επίπεδα σε όλη την επικράτεια 
της χώρας·

Or. de

Τροπολογία 85
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο 
που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη 
δημιουργία μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, 
ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις και να 
εξαλείψουν τον διαχωρισμό των 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων 

22. λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο 
που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη 
δημιουργία μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, 
ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις και να 
εξαλείψουν τον διαχωρισμό των 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων 
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(συστέγαση δύο σχολείων) αναπτύσσοντας 
κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ενιαία μαθήματα σε όλη την επικράτεια 
της χώρας·

(συστέγαση δύο σχολείων) αναπτύσσοντας 
κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ενιαία μαθήματα σε όλη την επικράτεια 
της χώρας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τις δραστηριότητες της Ενώσεως 
μαθητών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
(Asocijacije srednjoškolaca u BiH, 
ASUBiH), η οποία φέρνει κοντά μαθητές 
από όλη την επικράτεια της χώρας και 
επιδιώκει την ενίσχυση της συμμετοχής 
των νέων·

Or. en

Τροπολογία 86
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο 
που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη 
δημιουργία μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, 
ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις και να 
εξαλείψουν τον διαχωρισμό των 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων 
(συστέγαση δύο σχολείων) αναπτύσσοντας 
κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ενιαία μαθήματα σε όλη την επικράτεια 
της χώρας·

22. λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο 
που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη 
δημιουργία μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας, 
ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις και να 
εξαλείψουν τον διαχωρισμό των 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων 
(συστέγαση δύο σχολείων) αναπτύσσοντας 
κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ενιαία μαθήματα σε όλη την επικράτεια 
της χώρας· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσο η στοχοθετημένη 
στήριξη από την ΕΕ θα μπορούσε να 
συμβάλει στον τερματισμό του 
συστήματος χωριστής εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 87
Emine Bozkurt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να δώσει 
ώθηση στο σχέδιο δράσης για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των Ρομά και να 
διασφαλίσει επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για την εφαρμογή του· ζητεί από 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
βρουν τρόπους για τη εγγραφή στα 
ληξιαρχικά μητρώα όλων των παιδιών 
Ρομά κατά τη γέννησή τους έτσι ώστε να 
είναι δυνατό να εγγραφούν στο σχολείο·

23. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να δώσει 
ώθηση στο σχέδιο δράσης για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των Ρομά και να 
διασφαλίσει επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για την εφαρμογή του· ζητεί από 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
βρουν τρόπους για τη εγγραφή στα 
ληξιαρχικά μητρώα όλων των παιδιών 
Ρομά κατά τη γέννησή τους έτσι ώστε να 
είναι δυνατό να ασκήσουν τα πιο βασικά 
δικαιώματα, όπως τη δυνατότητά τους 
να εγγραφούν στο σχολείο·

Or. en

Τροπολογία 88
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να δώσει 
ώθηση στο σχέδιο δράσης για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των Ρομά και να 
διασφαλίσει επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για την εφαρμογή του· ζητεί από 
τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
βρουν τρόπους για τη εγγραφή στα 
ληξιαρχικά μητρώα όλων των παιδιών 
Ρομά κατά τη γέννησή τους έτσι ώστε να 
είναι δυνατό να εγγραφούν στο σχολείο·

23. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση και από 
τις αρμόδιες αρχές σε επίπεδο 
Οντότητας, καντονιού και περιοχής του 
Μπρτσκο, να δώσει ώθηση στο σχέδιο 
δράσης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
Ρομά και να διασφαλίσει επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους για την 
εφαρμογή του· ζητεί από τις αρχές της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να βρουν τρόπους 
για τη εγγραφή στα ληξιαρχικά μητρώα 
όλων των παιδιών Ρομά κατά τη γέννησή 
τους έτσι ώστε να είναι δυνατό να 
εγγραφούν στο σχολείο·

Or. en
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Τροπολογία 89
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. καλεί τις αρχές να ρίξουν φως στο 
νομικό πλαίσιο για τους κρατικούς 
πολιτισμικούς φορείς, όπως το Εθνικό 
Μουσείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το 
Μουσείο Ιστορίας και να εξασφαλίσουν 
τη διατήρηση των φορέων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 90
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει την επιδείνωση του 
βιοτικού επιπέδου με την αύξηση της 
ανεργίας ιδίως ανάμεσα στους νέους των 
ηλικιών από 18 έως 24 ετών· πιστεύει ότι η 
οικονομική ευμάρεια και η προοπτική 
εύρεσης εργασίας, ιδίως για τους νέους, 
έχουν ζωτική σημασία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της χώρας· καλεί τη νέα 
κυβέρνηση να επιταχύνει την οικονομική 
ανάπτυξη η οποία παρεμποδίζεται από τη 
δυσκίνητη κυβερνητική δομή, την 
υπέρμετρη και ακριβή κυβερνητική 
γραφειοκρατία και τα μακροχρόνια 
προβλήματα του οργανωμένου εγκλήματος 
και της διαφθοράς·

26. επισημαίνει την επιδείνωση του 
βιοτικού επιπέδου με την αύξηση της 
ανεργίας ιδίως ανάμεσα στους νέους των 
ηλικιών από 18 έως 24 ετών· πιστεύει ότι η 
οικονομική ευμάρεια και η προοπτική 
εύρεσης εργασίας, ιδίως για τους νέους, 
έχουν ζωτική σημασία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της χώρας· καλεί τη νέα 
κυβέρνηση να καταβάλει κάθε αναγκαία 
προσπάθεια για να επιταχύνει την 
οικονομική ανάπτυξη η οποία 
παρεμποδίζεται από τη δυσκίνητη 
κυβερνητική δομή, την υπέρμετρη και 
ακριβή κυβερνητική γραφειοκρατία και τα 
μακροχρόνια προβλήματα του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς·
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Τροπολογία 91
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ενθαρρύνει την κρατική και 
επιχειρηματική ηγεσία να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών και να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς 
τις επιχειρήσεις καθώς η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τελευταία θέση 
στην περιοχή όσον αφορά το επενδυτικό 
κλίμα·

27. ενθαρρύνει την κρατική και 
επιχειρηματική ηγεσία να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών και να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς 
τις επιχειρήσεις καθώς η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τελευταία θέση 
στην περιοχή όσον αφορά το επενδυτικό 
κλίμα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το ενδεχόμενο του να διενεργηθεί ένας 
εξωτερικός, ανεξάρτητος και 
αντικειμενικός έλεγχος της οικονομικής 
στήριξης που παρέχεται στην χώρα από 
τη σύναψη της συμφωνίας του Ντέιτον· 

Or. en

Τροπολογία 92
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ενθαρρύνει την κρατική και 
επιχειρηματική ηγεσία να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών και να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς 
τις επιχειρήσεις καθώς η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τελευταία θέση 
στην περιοχή όσον αφορά το επενδυτικό 

27. ενθαρρύνει την κρατική και 
επιχειρηματική ηγεσία να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών και να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς 
τις επιχειρήσεις καθώς η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην τελευταία θέση 
στην περιοχή όσον αφορά το επενδυτικό 



PE480.805v01-00 58/69 AM\891012EL.doc

EL

κλίμα· κλίμα· παράλληλα, χρειάζεται να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
των εισοδημάτων των εργαζομένων, 
ιδιαίτερα σε μια περίοδο όξυνσης της 
οικονομικής κρίσης.

Or. el

Τροπολογία 93
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. δέχεται με ικανοποίηση ην εφαρμογή 
του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις και 
τις προσπάθειες του Συμβουλίου 
Υπουργών και των Οντοτήτων για την 
παροχή μέτρων οικονομικής στήριξης 
υπέρ των επιχειρήσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ)· επίσης, 
υπογραμμίζει την ανάγκη να συσταθεί 
άμεσα ένα μητρώο σε κρατικό επίπεδο 
για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων 
των επιχειρήσεων και ένα ενιαίο σύστημα 
καταγραφής των ΜΜΕ για ολόκληρη την 
χώρα το οποίο θα διευκολύνει τη 
δημιουργία νέων ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 94
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 28. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 



AM\891012EL.doc 59/69 PE480.805v01-00

EL

αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης, να διατηρήσει υγιείς 
δημοσιονομικές πολιτικές και να εγκρίνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και 
το γενικό πλαίσιο για τις δημοσιονομικές 
πολιτικές 2011 - 2013· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθμός της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης ιδίως στην 
Ομοσπονδία·

αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης, να διατηρήσει υγιείς 
δημοσιονομικές πολιτικές και να εγκρίνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και 
το γενικό πλαίσιο για τις δημοσιονομικές 
πολιτικές 2011 - 2013· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθμός της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης ιδίως στην 
Ομοσπονδία·

Or. en

Τροπολογία 95
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης, να διατηρήσει υγιείς 
δημοσιονομικές πολιτικές και να εγκρίνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και 
το γενικό πλαίσιο για τις δημοσιονομικές 
πολιτικές 2011 - 2013· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθμός της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης ιδίως στην 
Ομοσπονδία·

28. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης, να διατηρήσει υγιείς 
δημοσιονομικές πολιτικές και να εγκρίνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και 
το γενικό πλαίσιο για τις δημοσιονομικές 
πολιτικές 2011 - 2014· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθμός της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης ιδίως στην 
Ομοσπονδία· καλεί την κυβέρνηση να 
εξασφαλίσει τον κατάλληλο 
προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση 
των επικείμενων δημοτικών εκλογών του 
2012·

Or. en

Τροπολογία 96
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης, να διατηρήσει υγιείς 
δημοσιονομικές πολιτικές και να εγκρίνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και 
το γενικό πλαίσιο για τις δημοσιονομικές 
πολιτικές 2011 - 2013· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθμός της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης ιδίως στην 
Ομοσπονδία·

28. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση και τις 
κυβερνήσεις των Οντοτήτων να 
αντιμετωπίσουν με συντονισμένο τρόπο τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, να 
διατηρήσει υγιείς δημοσιονομικές 
πολιτικές και να εγκρίνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2012 και το γενικό 
πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές 
2011 - 2013· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
επιταχυνθεί ο ρυθμός της οικονομικής 
αναδιάρθρωσης ιδίως στην Ομοσπονδία·

Or. en

Τροπολογία 97
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28a. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την 
ένταξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ώστε να 
προωθηθεί ένα ευνοϊκότερο κλίμα για τις 
επιχειρήσεις και τις ξένες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 29. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
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όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
εργαστούν για να ολοκληρώσουν τον 
ενιαίο οικονομικό χώρο σε όλη την 
επικράτεια της χώρας ενισχύοντας τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 
ανάμεσα στις κυβερνήσεις των Οντοτήτων, 
εξαλείφοντας τα εμπόδια για τη 
δημιουργία ενός επαρκούς νομικού 
πλαισίου και δημιουργώντας ανταγωνισμό
σε όλη την επικράτεια της χώρας·

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
εργαστούν για να ολοκληρώσουν τον 
ενιαίο οικονομικό χώρο σε όλη την 
επικράτεια της χώρας ενισχύοντας τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 
ανάμεσα στις κυβερνήσεις των Οντοτήτων, 
εξαλείφοντας τα εμπόδια για τη 
δημιουργία ενός επαρκούς νομικού 
πλαισίου και δημιουργώντας οικονομική 
ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη σε 
όλη την επικράτεια της χώρας·

Or. el

Τροπολογία 99
Doris Pack

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά την έγκριση του νόμου περί 
κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο κράτους
και ζητεί από την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τον εγκρίνει ταχέως έτσι ώστε, καθώς θα 
έχει εκπληρωθεί μία ακόμη από τις 
απαιτήσεις, να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η 
ΣΣΣ·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έγκριση του νόμου περί κρατικών 
ενισχύσεων και από τα δύο σώματα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· επισημαίνει ότι 
αυτός ο νόμος συνιστά μία ακόμη από τις 
απαιτήσεις, για να μπορέσει να τεθεί σε 
ισχύ η ΣΣΣ· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν 
τους κανόνες εφαρμογής για αυτόν τον 
νόμο σύμφωνα με το κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 100
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά την έγκριση του νόμου περί 
κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο κράτους 
και ζητεί από την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τον εγκρίνει ταχέως έτσι ώστε, καθώς θα 
έχει εκπληρωθεί μία ακόμη από τις 
απαιτήσεις, να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η 
ΣΣΣ·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά την έγκριση του νόμου περί 
κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο κράτους 
και ζητεί από την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
τον εγκρίνει ταχέως έτσι ώστε, καθώς θα 
έχει εκπληρωθεί μία ακόμη από τις
απαιτήσεις, να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η 
ΣΣΣ· επισημαίνει με ανησυχία ότι η 
νομοθετική πρόταση περιέχει διατάξεις 
ως προς το θέμα της απαρτίας οι οποίες 
θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη 
λειτουργία της εποπτικής αρχής 
(Συμβούλιο περί κρατικών ενισχύσεων)·

Or. en

Τροπολογία 101
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
αναπτύξει ένα αποτελεσματικό και 
βιώσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας 
και να δημιουργήσει πιο στοχευμένα 
κοινωνικά επιδόματα· ζητεί από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προσηλωθούν 
περισσότερο στις πολιτικές απασχόλησης, 
κοινωνικής συνοχής και ισότιμης 
μεταχείρισης των φύλων· θεωρεί ότι είναι 
πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο 
συντονισμός ανάμεσα στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας·

31. ζητεί από τη νέα κυβέρνηση να 
αναπτύξει ένα αποτελεσματικό και 
βιώσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας 
και να δημιουργήσει πιο στοχευμένα 
κοινωνικά επιδόματα· ζητεί από τις αρχές 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προσηλωθούν 
περισσότερο στις πολιτικές απασχόλησης, 
κοινωνικής συνοχής και ισότιμης 
μεταχείρισης των φύλων· θεωρεί ότι είναι
πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο 
συντονισμός ανάμεσα στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας· 
προτρέπει την κυβέρνηση, στο πλαίσιο 
της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, να μεριμνήσει ώστε τα 
πτυχία να παρέχουν στους αποφοίτους 
πλήρη εργασιακά και επαγγελματικά 
δικαιώματα στην αγορά εργασίας·
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Τροπολογία 102
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. παροτρύνει τη νέα κυβέρνηση να 
μειώσει το μέγεθος της οικονομίας της 
‘γκρίζας αγοράς’ (αγορά αμφίβολης 
νομιμότητας) η οποία, μολονότι αμβλύνει 
τις αρνητικές συνέπειες της υψηλής 
ανεργίας, έχει μία πολύ αρνητική 
επίπτωση στη δημοσιονομική κατάσταση 
του κράτους και, μεσοπρόθεσμα, στη 
βιωσιμότητά της·

Or. en

Τροπολογία 103
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την κρατική κυβέρνηση και 
τις κυβερνήσεις των Οντοτήτων να 
εξαλείψουν τα εμπόδια που οδηγούν στη 
χαμηλή κινητικότητα εργασίας στη χώρα 
εναρμονίζοντας τις διατάξεις των 
διαφορετικών νομοθεσιών όσον αφορά την 
εργασία, τις συντάξεις και τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης ανάμεσα στις 
Οντότητες και ανάμεσα στα καντόνια, 

32. ζητεί από την κρατική κυβέρνηση και 
τις κυβερνήσεις των Οντοτήτων να 
εξαλείψουν τα εμπόδια που οδηγούν στη 
χαμηλή κινητικότητα εργασίας στη χώρα 
εναρμονίζοντας τις διατάξεις των 
διαφορετικών νομοθεσιών όσον αφορά την 
εργασία, τις συντάξεις και τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης ανάμεσα στις 
Οντότητες και ανάμεσα στα καντόνια, 
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ενθαρρύνοντας έτσι την αύξηση της 
κινητικότητας σε ολόκληρη τη χώρα·

ενθαρρύνοντας έτσι την αύξηση της 
κινητικότητας και τη δυνατότητα 
μεταβίβασης των οφελών σε ολόκληρη τη 
χώρα·

Or. en

Τροπολογία 104
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. υπογραμμίζει ότι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη έχει κυρώσει τις μείζονες 
συμβάσεις για τα εργατικά δικαιώματα 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ), καθώς και τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι τα εργασιακά 
και συνδικαλιστικά δικαιώματα 
εξακολουθούν να παραμένουν 
περιορισμένα και καλεί την κυβέρνηση 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσει 
περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα και να 
εργασθεί με στόχο την εναρμόνιση του 
σχετικού νομοθετικού πλαισίου σε 
ολόκληρη την χώρα·

Or. en

Τροπολογία 105
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
λεπτομερή οδικό χάρτη για την ενίσχυση 
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της κινητικότητας και της πρόσβασης 
σπουδαστών, ασκουμένων και 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τις 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 
περιλαμβανομένων και προγραμμάτων 
για κυκλική μετανάστευση με σκοπό την 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 106
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνοντας ότι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και η Σερβία έχουν 
οικοδομήσει καλές σχέσεις γειτνίασης, 
ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να μην 
αναβάλλει την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή στοιχείων 
σχετικά με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου 
και να συνάψει στενότερη συνεργασία σε 
αυτόν τον ευαίσθητο τομέα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη διμερή συμφωνία 
ανάμεσα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη 
Σερβία σχετικά με τη συνεργασία που 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, του λαθρεμπορίου, της 
διακίνησης ναρκωτικών και ανθρωπίνων 
οργάνων, της παράνομης μετανάστευσης 
και της τρομοκρατίας·

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
σταθερή βελτίωση των σχέσεων με τη 
Σερβία και τη σύναψη της διμερούς 
συμφωνίας στους τομείς του τουρισμού, 
της προστασίας από θεομηνίες και άλλες 
καταστροφές, της κτηνιατρικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με την κοινωνική 
ασφάλιση, καθώς και της αστυνομικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας που 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, του λαθρεμπορίου, της 
διακίνησης ναρκωτικών και ανθρωπίνων 
οργάνων, της παράνομης μετανάστευσης 
και της τρομοκρατίας· καλεί τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη να προβεί στην υπογραφή του 
πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή 
στοιχείων σχετικά με υποθέσεις 
εγκλημάτων πολέμου και να συνάψει 
στενότερη συνεργασία σε αυτόν τον 
ευαίσθητο τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 107
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνοντας ότι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και η Σερβία έχουν 
οικοδομήσει καλές σχέσεις γειτνίασης, 
ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να μην 
αναβάλλει την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή στοιχείων 
σχετικά με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου 
και να συνάψει στενότερη συνεργασία σε 
αυτόν τον ευαίσθητο τομέα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη διμερή συμφωνία 
ανάμεσα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη 
Σερβία σχετικά με τη συνεργασία που 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, του λαθρεμπορίου, της 
διακίνησης ναρκωτικών και ανθρωπίνων 
οργάνων, της παράνομης μετανάστευσης 
και της τρομοκρατίας·

35. επισημαίνοντας ότι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και η Σερβία έχουν 
οικοδομήσει καλές σχέσεις γειτνίασης, 
ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να μην 
αναβάλλει την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή στοιχείων 
σχετικά με υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου 
και να συνάψει στενότερη συνεργασία σε 
αυτόν τον ευαίσθητο τομέα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη διμερή συμφωνία 
ανάμεσα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη 
Σερβία σχετικά με τη συνεργασία που 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, του λαθρεμπορίου, της 
διακίνησης ναρκωτικών και ανθρωπίνων 
οργάνων, της παράνομης μετανάστευσης 
και της τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35a. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
προσπάθειες της κοινωνικής 
συμφιλίωσης παρεμποδίζονται και 
υποδαυλίζονται από διχαστικές ρητορείες 
και από έλλειψη σεβασμού για την 
αναπαράσταση των εγκλημάτων πολέμου 
που θέσπισε μεταξύ άλλων το Διεθνές 
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Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην 
Γιουγκοσλαβία, και ζητεί μία αξιοπρεπή 
προσέγγιση κατά την επεξεργασία των 
εμπειριών του παρελθόντος· καλεί τις 
σερβικές αρχές δίωξης των εγκλημάτων 
πολέμου να επανεξετάσουν τα εντάλματα 
σύλληψης κατά βοσνίων πολιτών, όπως 
των Ejup Ganic και Jovan Divjak, για 
φερόμενα εγκλήματα πολέμου τα οποία 
όχι μόνο κρίνονται αβάσιμα σύμφωνα με 
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
πρώην Γιουγκοσλαβία και την Interpol, 
αλλά υπονομεύουν σοβαρά την 
περιφερειακή συμφιλίωση·

Or. en

Τροπολογία 109
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35a. καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίλυση συνοριακών 
διαφορών με τους γείτονές της, είτε μέσω 
διμερών συμφωνιών, είτε με άλλα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 110
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Κροατίας στην ΕΕ θα έχει και διμερείς 
επιπτώσεις, καλεί τις αρχές της Βοσνίας-

36. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Κροατίας στην ΕΕ θα έχει και διμερείς 
επιπτώσεις, καλεί τις αρχές της Βοσνίας-
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Ερζεγοβίνης να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να ευθυγραμμίσουν τη 
συναφή νομοθεσία της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στα αντίστοιχα επίπεδα 
διακυβέρνησης με τη νομοθεσία της ΕΕ 
στους τομείς της κτηνιατρικής, 
φυτοϋγειονομικής και τροφικής 
ασφάλειας, καθώς και να βελτιώσουν ή να 
δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές σε 
διάφορα σημεία συνοριακής διέλευσης με 
την Κροατία έτσι ώστε να διευκολύνουν 
τους συνοριακούς ελέγχους που 
απαιτούνται από την ΕΕ·

Ερζεγοβίνης να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να ευθυγραμμίσουν τη 
συναφή νομοθεσία της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στα αντίστοιχα επίπεδα 
διακυβέρνησης με τη νομοθεσία της ΕΕ 
στους τομείς της κτηνιατρικής, 
φυτοϋγειονομικής και τροφικής 
ασφάλειας, καθώς και να βελτιώσουν ή να 
δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές σε 
διάφορα σημεία συνοριακής διέλευσης με 
την Κροατία έτσι ώστε να διευκολύνουν 
τους συνοριακούς ελέγχους που 
απαιτούνται από την ΕΕ· τονίζει ότι τα 
διμερή ζητήματα πρέπει να επιλυθούν 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη με 
αποφασιστικότητα, με πνεύμα καλής 
γειτονίας και σε συνάρτηση με τα 
συνολικά συμφέροντα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 111
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36a. ανησυχεί για την έλλειψη προόδου 
στην επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων 
με την Κροατία ιδίως δε την οριοθέτηση 
των εδαφικών και των θαλάσσιων 
συνόρων και τη χρήση του λιμένος Ploče· 
διαπιστώνει ότι οι δύο γειτονικές χώρες 
έχουν τα μεγαλύτερου μήκους κοινά 
σύνορα στην περιφέρεια (1.000 
χιλιόμετρα) και καλεί ως εκ τούτου 
αμφότερες τις πλευρές να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους 
για την εξεύρεση μίας αμοιβαία 
αποδεκτής λύσης· εάν αυτό δεν επιτευχθεί 
μέσω διμερών συνομιλιών, συνιστά την 
προσφυγή στη διεθνή διαιτησία όπως 
στην περίπτωση της εκκρεμούσας 
υπόθεσης των συνόρων μεταξύ ης 
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Σλοβενίας και της Κροατίας· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι τα 
κροατικά σχέδια ανέγερσης της γέφυρας 
του Pelješac, στα οποία αντιτίθεται η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα μπορούσαν να 
βλάψουν τη μελλοντική ανάπτυξη του 
βοσνιακού λιμένα Neum και ότι το έργο 
αυτό δημιουργεί οικολογικές ανησυχίες 
και στις δυο χώρες·

Or. en

Τροπολογία 112
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36a. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να μην προσφέρουν στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη μία προοπτική 
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. nl


