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Amendement 1
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst (SAO) tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten enerzijds en Bosnië-Herzegovina 
anderzijds, die op 16 juni 2008 werd 
ondertekend,

– gezien de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst (SAO) tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten enerzijds en Bosnië-Herzegovina 
anderzijds, die op 16 juni 2008 werd 
ondertekend, en door alle EU-lidstaten en 
Bosnië-Herzegovina is geratificeerd,

Or. en

Amendement 2
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Besluit 2008/211/EG van de 
Raad van 18 februari 2008 over de 
principes, prioriteiten en voorwaarden die 
zijn opgenomen in het Europees 
Partnerschap met Bosnië en Herzegovina 
en tot intrekking van Besluit 2006/55/EG,

Or. en

Amendement 3
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Visum 3
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad over 
Bosnië-Herzegovina, van 10 oktober 2011 
en 21 maart 2011,

– gezien de conclusies van de Raad over 
Bosnië-Herzegovina, van 21 maart 2011, 
10 oktober 2011 en 5 december 2011,

Or. en

Amendement 4
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie zich 
blijft inzetten voor een soeverein en 
verenigd Bosnië-Herzegovina;
overwegende dat het een van de 
onderliggende beleidsdoelstellingen van 
de EU is om het land sneller te laten 
toetreden tot de EU en zo de 
levenskwaliteit van alle burgers te helpen 
verbeteren,

A. overwegende dat de Europese Unie zich 
blijft inzetten voor het Europese 
integratieproces van Bosnië-Herzegovina 
en ernaar streeft een wezenlijke bijdrage 
te leveren tot de verbetering van de 
levenskwaliteit van alle burgers in het 
land;  

Or. de

Amendement 5
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie zich 
blijft inzetten voor een soeverein en 
verenigd Bosnië-Herzegovina; 
overwegende dat het een van de 
onderliggende beleidsdoelstellingen van de 
EU is om het land sneller te laten toetreden 
tot de EU en zo de levenskwaliteit van alle 

A. overwegende dat de Europese Unie zich 
blijft inzetten voor een soeverein en 
verenigd Bosnië-Herzegovina; 
overwegende dat het een van de 
onderliggende beleidsdoelstellingen van de 
EU is om het land sneller te laten toetreden 
tot de EU en zo de levenskwaliteit van alle 
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burgers te helpen verbeteren, burgers te helpen verbeteren; overwegende 
dat op de weg naar toetreding 
functionerende instellingen op alle 
niveaus en de betrokkenheid van de 
politieke leiders van het land een vereiste 
zijn;

Or. en

Amendement 6
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de toekomst van 
Bosnië-Herzegovina binnen de Europese 
Unie ligt en overwegende dat het 
vooruitzicht van het EU-lidmaatschap een 
van de factoren vormt die de bevolking 
van het land het meest aaneensmeedt;

Or. en

Amendement 7
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de eerste 
verantwoordelijkheid voor een succesvol 
EU-toetredingsproces gelegen is bij de 
potentiële kandidaat-lidstaat en dat de 
voorbereidingen in eerste instantie moeten 
worden getroffen door degenen die 
verkozen zijn door en verantwoording 
moeten afleggen aan de burgers en op basis 
van een gedeelde gemeenschappelijke visie 
op de urgente politieke, economische en 

B. overwegende dat de eerste 
verantwoordelijkheid voor een succesvol 
EU-toetredingsproces gelegen is bij de 
potentiële kandidaat-lidstaat en dat de 
voorbereidingen in eerste instantie moeten 
worden getroffen door degenen die 
verkozen zijn door en verantwoording 
moeten afleggen aan de burgers en op basis 
van een gedeelde gemeenschappelijke visie 
op de urgente politieke, economische en 
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sociale problemen; overwegende dat 
Bosnië-Herzegovina alleen als één land 
vooruitzicht heeft op EU-lidmaatschap en 
dat het ondermijnen van de 
staatsinstellingen ertoe zal leiden dat de 
burgers niet de vruchten kunnen plukken 
van EU-integratie,

sociale problemen;

Or. de

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de eerste 
verantwoordelijkheid voor een succesvol 
EU-toetredingsproces gelegen is bij de 
potentiële kandidaat-lidstaat en dat de 
voorbereidingen in eerste instantie moeten 
worden getroffen door degenen die 
verkozen zijn door en verantwoording 
moeten afleggen aan de burgers en op basis 
van een gedeelde gemeenschappelijke visie 
op de urgente politieke, economische en 
sociale problemen; overwegende dat 
Bosnië-Herzegovina alleen als één land 
vooruitzicht heeft op EU-lidmaatschap en 
dat het ondermijnen van de 
staatsinstellingen ertoe zal leiden dat de 
burgers niet de vruchten kunnen plukken 
van EU-integratie,

B. overwegende dat de eerste 
verantwoordelijkheid voor een succesvol 
EU-toetredingsproces gelegen is bij de 
potentiële kandidaat-lidstaat en dat de 
voorbereidingen in eerste instantie moeten 
worden getroffen door degenen die 
verkozen zijn door en verantwoording 
moeten afleggen aan de burgers en op basis 
van een gedeelde gemeenschappelijke visie 
op de urgente politieke, economische en 
sociale problemen; overwegende dat 
Bosnië-Herzegovina alleen als verenigd en 
functionerend land vooruitzicht heeft op 
EU-lidmaatschap en dat het ondermijnen 
van de staatsinstellingen ertoe zal leiden 
dat de burgers niet de vruchten kunnen 
plukken van EU-integratie;

Or. en

Amendement 9
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de leiders van de 
politieke partijen in principe 
overeenstemming hebben bereikt over een 
nieuwe staatsregering na een politieke 
impasse van ca. vijftien maanden,

C. overwegende dat de leiders van de 
politieke partijen, na een politieke impasse 
van ca. vijftien maanden, in principe 
overeenstemming hebben bereikt over een 
nieuwe staatsregering, die echter nog 
steeds niet tot stand is gekomen en 
waarvan nog niet is af te zien wanneer zij 
kan functioneren;

Or. de

Amendement 10
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de politieke en 
institutionele impasse heeft verhinderd dat 
het land de hoognodige hervormingen heeft 
doorgevoerd die erop gericht zijn het land 
dichter bij de EU te brengen, met name 
cruciale hervormingen op het gebied van
staatsvorming, governance, implementatie 
van de rechtsstaat en aanpassing aan 
Europese normen; overwegende dat het 
ontbreken van een staatregering ook van 
invloed is geweest op het vermogen om te 
komen tot coherente economische en 
fiscale beleidsvorming,

D. overwegende dat de politieke en 
institutionele impasse heeft verhinderd dat 
het land de hoognodige hervormingen heeft 
doorgevoerd die erop gericht zijn het land 
dichter bij de EU te brengen, met name op 
cruciale gebieden zoals staatsvorming, 
governance, implementatie van de 
rechtsstaat en aanpassing aan Europese 
normen; overwegende dat het ontbreken 
van een staatregering ook van invloed is 
geweest op het vermogen om te komen tot 
coherente economische en fiscale 
beleidsvorming;

Or. en

Amendement 11
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een 
grondwetsherziening van essentieel 
belang is om Bosnië-Herzegovina te 
veranderen in een doeltreffende en goed 
functionerende staat;

Or. en

Amendement 12
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er in een land met 
verschillende bestuursniveaus sterke 
coördinatie vereist is tussen de 
verschillende actoren, alsmede het 
vermogen om met één stem te spreken; 
overwegende dat geen enkel 
coördinatiemechanisme de broodnodige 
politieke wil kan vervangen; overwegende 
dat samenwerking kan leiden tot tastbare 
resultaten, zoals gebleken is met de 
afschaffing van de visumplicht,

E. overwegende dat er in een land met 
verschillende bestuursniveaus sterke 
coördinatie vereist is tussen de 
verschillende actoren, alsmede het 
vermogen om op staatsniveau met één 
stem te spreken; overwegende dat geen 
enkel coördinatiemechanisme succesvol 
kan zijn zonder de broodnodige politieke 
wil; overwegende dat samenwerking kan
leiden tot tastbare resultaten, zoals 
gebleken is met de afschaffing van de 
visumplicht;

Or. en

Amendement 13
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er in een land met 
verschillende bestuursniveaus sterke 

E. overwegende dat er in een land met 
verschillende bestuursniveaus sterke 
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coördinatie vereist is tussen de 
verschillende actoren, alsmede het 
vermogen om met één stem te spreken; 
overwegende dat geen enkel 
coördinatiemechanisme de broodnodige 
politieke wil kan vervangen; overwegende 
dat samenwerking kan leiden tot tastbare 
resultaten, zoals gebleken is met de 
afschaffing van de visumplicht,

coördinatie vereist is tussen de 
verschillende actoren, alsmede oprechte 
samenwerking ter vergroting van het 
vermogen van het land om met één stem te 
spreken; overwegende geen regels op 
papier en geen enkel 
coördinatiemechanisme kunnen 
functioneren zonder de broodnodige 
politieke wil; overwegende dat 
samenwerking kan leiden tot tastbare 
resultaten ten gunste van alle burgers, 
zoals gebleken is met de afschaffing van de 
visumplicht;

Or. en

Amendement 14
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er in een land met 
verschillende bestuursniveaus sterke 
coördinatie vereist is tussen de 
verschillende actoren, alsmede het 
vermogen om met één stem te spreken; 
overwegende dat geen enkel 
coördinatiemechanisme de broodnodige 
politieke wil kan vervangen; overwegende 
dat samenwerking kan leiden tot tastbare 
resultaten, zoals gebleken is met de 
afschaffing van de visumplicht,

E. overwegende dat er in een land met 
verschillende bestuursniveaus sterke 
coördinatie vereist is tussen de 
verschillende actoren, alsmede het 
vermogen om met één stem te spreken; 
overwegende dat geen enkel 
coördinatiemechanisme de broodnodige 
politieke wil kan vervangen; overwegende 
dat samenwerking kan leiden tot tastbare 
resultaten, zoals gebleken is met de 
afschaffing van de visumplicht, maar dat 
het in vele gevallen aan de nodige 
coördinatie schort;

Or. de

Amendement 15
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat nog niet is 
voldaan aan de resterende 5+2-
voorwaarden voor de sluiting van het  
Bureau van de hoge vertegenwoordiger;

Or. en

Amendement 16
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de ingewikkelde 
structuur van het rechtswezen met het 
ontbreken van een hooggerechtshof op 
staatsniveau, het gebrek aan harmonisatie 
tussen de vier binnenlandse jurisdicties, 
de inmenging van de politiek in het 
rechtswezen en de uitdagingen voor de 
bevoegdheden van de rechtscolleges op 
staatsniveau de werking van het 
rechtsstelsel ondermijnen en de 
hervormingsinspanningen belemmeren; 

Or. en

Amendement 17
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de in 2003 
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ingevoerde politiemissie van de Europese 
Unie tot 30 juni 2012 is verlengd in 
verband met de overdracht van 
toekomstige activiteiten naar 
communautaire instrumenten en de 
invoering van een strategische adviestaak 
op het gebied van de rechtshandhaving en 
de strafrechtspraak binnen het Bureau 
van de speciale vertegenwoordiger van de 
EU; 

Or. en

Amendement 18
Emine Bozkurt
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat mensenhandel 
een ernstig misdrijf is en een grove 
schending van de mensenrechten vormt; 
overwegende dat Bosnië-Herzegovina een 
land van herkomst, doorvoer en 
bestemming voor de handel in mensen is, 
in het bijzonder in vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 19
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de overeenstemming 
tussen de leiders van politieke partijen over 
een groot aantal belangrijke onderwerpen, 
waaronder de vorming van een nieuwe 

1. is verheugd over de overeenstemming 
tussen de leiders van politieke partijen over 
een groot aantal belangrijke onderwerpen, 
waaronder de vorming van een nieuwe 
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staatsregering met een nieuwe minister-
president, de staatsbegroting 2012, de 
benoemingen van directeuren voor 
overheidsinstanties en een aantal EU-
gerelateerde zaken, waaronder de wet 
inzake staatssteun en de wet inzake de 
volkstelling; verzoekt de politieke elite 
voort te bouwen op deze positieve 
ontwikkeling en zich ook weer in te zetten 
voor een constructieve dialoog over andere 
hervormingen;

staatsregering met een nieuwe minister-
president, de staatsbegroting 2012, de 
benoemingen van directeuren voor 
overheidsinstanties en een aantal EU-
gerelateerde zaken, waaronder de wet 
inzake staatssteun en de wet inzake de 
volkstelling; verzoekt de politieke elite 
voort te bouwen op deze positieve 
ontwikkeling en zich ook weer in te zetten 
voor een constructieve dialoog over andere 
hervormingen; is van oordeel dat deze 
overeenstemming een nieuwe impuls kan 
geven aan het EU-integratieproces;

Or. en

Amendement 20
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de overeenstemming 
tussen de leiders van politieke partijen over 
een groot aantal belangrijke onderwerpen, 
waaronder de vorming van een nieuwe 
staatsregering met een nieuwe minister-
president, de staatsbegroting 2012, de 
benoemingen van directeuren voor 
overheidsinstanties en een aantal EU-
gerelateerde zaken, waaronder de wet 
inzake staatssteun en de wet inzake de
volkstelling; verzoekt de politieke elite 
voort te bouwen op deze positieve 
ontwikkeling en zich ook weer in te zetten 
voor een constructieve dialoog over andere 
hervormingen;

1. is verheugd over de overeenstemming 
tussen de leiders van politieke partijen over 
een groot aantal belangrijke onderwerpen, 
waaronder de vorming van een nieuwe 
staatsregering met een nieuwe minister-
president, de staatsbegroting 2012, de 
benoemingen van directeuren voor 
overheidsinstanties en een aantal EU-
gerelateerde zaken, waaronder de wet 
inzake staatssteun en de wet inzake de 
volkstelling; verzoekt de politieke elite 
voort te bouwen op deze positieve 
ontwikkeling en zich ook weer in te zetten 
voor een constructieve dialoog over andere 
hervormingen, en de tot stand gekomen 
overeenkomsten volledig uit te voeren;

Or. en
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Amendement 21
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. constaterende dat Bosnië-
Herzegovina niet aan de door de EU 
opgestelde criteria van Kopenhagen 
voldoet;

Or. nl

Amendement 22
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de geringe vooruitgang 
die is geboekt door Bosnië-Herzegovina als 
potentiële kandidaat-lidstaat van de EU in 
de richting van stabilisatie en sociaal-
economische ontwikkeling; is echter van 
mening dat vooruitgang in de richting van 
EU-integratie mogelijk is ten behoeve van 
de burgers van Bosnië-Herzegovina, mits 
men vastberadenheid, politieke 
verantwoordelijkheid, bereidheid tot het 
sluiten van compromissen en een gedeelde 
visie op de toekomst van het land leidraad 
laat zijn bij toekomstige acties;

2. is bezorgd over de geringe vooruitgang 
die is geboekt door Bosnië-Herzegovina als 
potentiële kandidaat-lidstaat van de EU in 
de richting van stabilisatie en sociaal-
economische ontwikkeling; is echter van 
mening dat vooruitgang in de richting van 
EU-integratie mogelijk is ten behoeve van 
de burgers van Bosnië-Herzegovina, mits 
men vastberadenheid, politieke 
verantwoordelijkheid, bereidheid tot het 
sluiten van compromissen en een gedeelde 
visie op de toekomst van het land leidraad 
laat zijn bij toekomstige acties; spoort de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina ertoe 
aan meer concrete maatregelen te nemen 
om het land weer stevig op koers naar de 
EU te brengen;

Or. en
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Amendement 23
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst alle politieke actoren op de 
routekaart voor Europese integratie en dat 
het hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun burgers is om compromissen te 
sluiten en overeenstemming te bereiken 
over hervormingen; herinnert eraan dat 
een functionerende staat, alsmede een 
functionerende staatsregering en 
overheidsapparaat ook voorwaarden zijn 
voor een succesvolle aanvraag van het 
EU-lidmaatschap; dringt er bij alle 
politieke actoren op aan de nodige 
grondwetswijzigingen door te voeren en 
andere fundamentele hervormingen en zich 
te concentreren op het creëren van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
(SAO); benadrukt dat lokale inbreng en 
politiek engagement onontbeerlijk zijn 
voor succesvolle financiële ondersteuning 
door de EU;

3. wijst alle politieke actoren in Bosnië-
Herzegovina op de routekaart voor 
Europese integratie en dat het hun 
verantwoordelijkheid ten opzichte van hun 
burgers is om compromissen te sluiten en 
overeenstemming te bereiken over 
hervormingen; dringt er bij alle politieke 
actoren op aan de nodige 
grondwetswijzigingen door te voeren en 
andere fundamentele hervormingen en zich 
te concentreren op het creëren van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
(SAO); benadrukt dat lokale inbreng en 
politiek engagement onontbeerlijk zijn 
voor succesvolle financiële ondersteuning 
door de EU;

Or. de

Amendement 24
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst alle politieke actoren op de 
routekaart voor Europese integratie en dat
het hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun burgers is om compromissen te 
sluiten en overeenstemming te bereiken 
over hervormingen; herinnert eraan dat een 

3. wijst alle politieke actoren op het feit dat 
hervormingen op weg naar de Europese 
integratie aan de burgers van Bosnië-
Herzegovina ten goede moeten komen en 
dat het hun verantwoordelijkheid ten 
opzichte van hun burgers is om 
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functionerende staat, alsmede een 
functionerende staatsregering en 
overheidsapparaat ook voorwaarden zijn 
voor een succesvolle aanvraag van het EU-
lidmaatschap; dringt er bij alle politieke 
actoren op aan de nodige 
grondwetswijzigingen door te voeren en 
andere fundamentele hervormingen en zich 
te concentreren op het creëren van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding van de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst 
(SAO); benadrukt dat lokale inbreng en 
politiek engagement onontbeerlijk zijn 
voor succesvolle financiële ondersteuning 
door de EU;

compromissen te sluiten, te zorgen voor 
een doeltreffende coördinatie en 
overeenstemming te bereiken over 
hervormingen en deze door te voeren;
herinnert eraan dat een functionerende 
staat, alsmede een functionerende 
staatsregering en overheidsapparaat ook 
voorwaarden zijn voor een succesvolle 
aanvraag van het EU-lidmaatschap; dringt 
er bij alle politieke actoren op aan de 
nodige grondwetswijzigingen door te 
voeren en andere fundamentele 
hervormingen en zich te concentreren op 
het creëren van de voorwaarden voor 
inwerkingtreding van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst (SAO); benadrukt 
dat lokale inbreng en politiek engagement 
onontbeerlijk zijn voor succesvolle 
financiële ondersteuning door de EU;

Or. en

Amendement 25
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst alle politieke actoren op de 
routekaart voor Europese integratie en dat 
het hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun burgers is om compromissen te 
sluiten en overeenstemming te bereiken 
over hervormingen; herinnert eraan dat een 
functionerende staat, alsmede een 
functionerende staatsregering en 
overheidsapparaat ook voorwaarden zijn 
voor een succesvolle aanvraag van het EU-
lidmaatschap; dringt er bij alle politieke 
actoren op aan de nodige 
grondwetswijzigingen door te voeren en 
andere fundamentele hervormingen en zich 
te concentreren op het creëren van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding van de 

3. wijst alle politieke actoren op de 
routekaart voor Europese integratie en dat 
het hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun burgers is om compromissen te 
sluiten en overeenstemming te bereiken 
over hervormingen; herinnert eraan dat een 
functionerende staat, alsmede een 
functionerende staatsregering en 
overheidsapparaat ook voorwaarden zijn 
voor een succesvolle aanvraag van het EU-
lidmaatschap; dringt er bij alle politieke 
actoren op aan de nodige 
grondwetswijzigingen door te voeren en 
andere fundamentele hervormingen en zich 
te concentreren op het creëren van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding van de 
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stabilisatie- en associatieovereenkomst 
(SAO); benadrukt dat lokale inbreng en 
politiek engagement onontbeerlijk zijn 
voor succesvolle financiële ondersteuning 
door de EU;

stabilisatie- en associatieovereenkomst 
(SAO); benadrukt dat lokale inbreng en 
politiek engagement onontbeerlijk zijn 
voor succesvolle financiële ondersteuning 
door de EU; doet in dit verband een 
beroep op de autoriteiten van het land om 
onverwijld de nodige structuur voor het 
gedecentraliseerde beheer van de EU-
middelen op te zetten en om de 
coördinatiemechanismen voor de 
planning van toekomstige financiële 
bijstand van de EU te versterken, met 
name in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun (IPA);

Or. en

Amendement 26
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. spoort de regering van Bosnië-
Herzegovina ertoe aan de werkzaamheden 
voort te zetten inzake het opzetten van de 
nodige structuur voor het 
gedecentraliseerde beheer van 
EU-middelen, zoals de middelen uit het 
IPA; onderstreept de noodzaak om binnen 
de instellingen van het land de 
EU-aangelegenheden te coördineren en 
de coördinatiemechanismen voor de 
planning van de financiële bijstand van 
de EU te versterken;

Or. en

Amendement 27
Andreas Mölzer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat versterking van de 
centrale staat niet neerkomt op 
verzwakking van de entiteiten maar juist de 
voorwaarden schept voor een doelmatig 
centraal bestuur dat in staat is om het 
gehele land voor te bereiden op EU-
toetreding, in nauwe samenwerking met de 
verschillende bestuurslagen; benadrukt 
derhalve dat de coördinatie tussen de 
respectieve autoriteiten in de sectoren die 
relevant zijn voor de omzetting van EU-
wetgeving, moet worden versterkt;

4. is ervan overtuigd dat een versterking 
van de centrale staat niet mag neerkomen
op de verzwakking van de entiteiten maar 
juist de voorwaarden schept voor een 
doelmatig centraal bestuur dat in staat is 
om de afzonderlijke gebiedsdelen voor te 
bereiden op een eventuele EU-toetreding, 
in nauwe samenwerking met de 
verschillende bestuurslagen; benadrukt 
derhalve dat de coördinatie tussen de 
respectieve autoriteiten in de sectoren die 
relevant zijn voor de omzetting van EU-
wetgeving, moet worden versterkt;

Or. de

Amendement 28
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat versterking van de 
centrale staat niet neerkomt op 
verzwakking van de entiteiten maar juist de 
voorwaarden schept voor een doelmatig 
centraal bestuur dat in staat is om het 
gehele land voor te bereiden op EU-
toetreding, in nauwe samenwerking met de 
verschillende bestuurslagen; benadrukt 
derhalve dat de coördinatie tussen de 
respectieve autoriteiten in de sectoren die 
relevant zijn voor de omzetting van EU-
wetgeving, moet worden versterkt;

4. is ervan overtuigd dat versterking van de 
centrale staat niet neerkomt op 
verzwakking van de entiteiten maar juist de 
voorwaarden schept voor een doelmatig 
centraal bestuur dat in staat is om het 
gehele land voor te bereiden op EU-
toetreding, in nauwe samenwerking met de 
verschillende bestuurslagen; benadrukt 
derhalve dat de administratieve 
capaciteiten op alle bestuursniveaus in 
verband met EU-aangelegenheden, 
alsmede de coördinatie tussen de 
respectieve autoriteiten bij het plannen 
van de financiële bijstand van de EU en 
in alle sectoren die relevant zijn voor de 
omzetting van EU-wetgeving, moeten 
worden versterkt
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Or. en

Amendement 29
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. constaterende dat Bosnië-
Herzegovina een overwegend islamitisch 
land is; overwegende dat Bosnië-
Herzegovina de status van waarnemer 
heeft bij de OIC (Organisatie van de 
Islamitische Conferentie), een organisatie 
die de mensenrechten beperkt tot die 
beschreven in de sjari'a; overwegende dat 
er al te veel islam is in Europa; verzoekt 
de Commissie en de Raad het Europese 
integratieproces van Bosnië-Herzegovina 
per direct te stoppen;

Or. nl

Amendement 30
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept de noodzaak van 
voortdurende vooruitgang bij het 
stabilisatie- en associatieproces dat erop 
gericht is bij te dragen tot een stabiel, 
leefbaar, vreedzaam, multi-etnisch en 
verenigd Bosnië-Herzegovina, een land 
dat in staat is om onverstoorbaar voort te 
gaan op weg naar het EU-lidmaatschap; 

Or. en
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Amendement 31
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. veroordeelt het gebruik van 
opruiende taal en acties, die het proces 
van interetnische verzoening en de 
werking van de staatsstructuren 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 32
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de algemene strategie 
van de EU ten opzichte van Bosnië-
Herzegovina, inclusief de versterking van 
de aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 
optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; 
steunt de SVEU/DH volledig in zijn 
ambitie om de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina te helpen de EU-agenda in het 
politieke proces te verankeren; dringt er in 
dit verband bij alle politieke actoren op aan
nauw met de SVEU samen te werken;

5. is verheugd over de algemene strategie 
van de EU ten opzichte van Bosnië-
Herzegovina, inclusief de versterking van 
de aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 
optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; 
steunt de SVEU/DH volledig in zijn 
mandaat om te zorgen voor consistentie 
en samenhang bij het optreden van de 
Unie en om de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina te helpen de EU-agenda in het 
politieke proces te verankeren; dringt er in
dit verband bij alle politieke actoren op aan 
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nauw met de SVEU samen te werken;

Or. en

Amendement 33
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de algemene strategie 
van de EU ten opzichte van Bosnië-
Herzegovina, inclusief de versterking van 
de aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 
optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; 
steunt de SVEU/DH volledig in zijn 
ambitie om de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina te helpen de EU-agenda in het 
politieke proces te verankeren; dringt er in 
dit verband bij alle politieke actoren op aan 
nauw met de SVEU samen te werken;

5. neemt de algemene strategie van de EU 
ten opzichte van Bosnië-Herzegovina ter 
kennis, inclusief de versterking van de 
aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 
optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; 
steunt de SVEU/DH volledig in zijn 
ambitie om de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina te helpen de EU-agenda in het 
politieke proces te verankeren; dringt er in 
dit verband bij alle politieke actoren op aan 
nauw met de SVEU samen te werken;

Or. de

Amendement 34
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de algemene strategie 5. is verheugd over de algemene strategie 
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van de EU ten opzichte van Bosnië-
Herzegovina, inclusief de versterking van 
de aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 
optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; 
steunt de SVEU/DH volledig in zijn 
ambitie om de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina te helpen de EU-agenda in het 
politieke proces te verankeren; dringt er in 
dit verband bij alle politieke actoren op aan 
nauw met de SVEU samen te werken;

van de EU ten opzichte van Bosnië-
Herzegovina, inclusief de versterking van 
de aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 
optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; is 
van oordeel dat het Bureau van de 
SVEU/DH over voldoende personeel moet 
beschikken om een regionale 
aanwezigheid mogelijk te maken; steunt 
de SVEU/DH volledig in zijn ambitie om 
de autoriteiten van Bosnië-Herzegovina te 
helpen de EU-agenda in het politieke 
proces te verankeren; dringt er in dit 
verband bij alle politieke actoren op aan 
nauw met de SVEU samen te werken; wijst 
andermaal op de noodzaak om de 
versterkte aanwezigheid van de EU vorm 
te geven middels duidelijke en 
allesomvattende strategieën inzake de 
uiteenlopende problemen en tegelijkertijd 
middels sterke en samenhangende steun 
van alle EU-lidstaten voor de SVEU/HD;

Or. en

Amendement 35
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over de algemene strategie 
van de EU ten opzichte van Bosnië-
Herzegovina, inclusief de versterking van 
de aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 

5. is verheugd over de algemene strategie 
van de EU ten opzichte van Bosnië-
Herzegovina, inclusief de versterking van 
de aanwezigheid van de EU in Bosnië-
Herzegovina door de oprichting van een 
versterkte EU-vertegenwoordiger die 
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optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; 
steunt de SVEU/DH volledig in zijn 
ambitie om de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina te helpen de EU-agenda in het 
politieke proces te verankeren; dringt er in 
dit verband bij alle politieke actoren op aan 
nauw met de SVEU samen te werken;

optreedt als speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie (SVEU) en 
delegatiehoofd (DH); prijst de SVEU/DH 
voor het steunen van Bosnië-Herzegovina 
in EU-gerelateerde zaken en voor het 
faciliteren van een EU-integratieproces dat 
gekenmerkt wordt door lokale inbreng; 
steunt de SVEU/DH volledig in zijn 
ambitie om de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina te helpen de EU-agenda in het 
politieke proces te verankeren door te 
zorgen voor consistentie, coördinatie en 
samenhang van het optreden van de Unie; 
dringt er in dit verband bij alle politieke 
actoren op aan nauw met de SVEU samen 
te werken; constateert in dit verband dat 
de EU toereikende middelen moet 
toekennen om de SVEU in staat te stellen 
de nodige doelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 36
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de internationale gemeenschap 
na te gaan of het nodig is het Bureau van 
de Hoge Vertegenwoordiger te sluiten en 
er een oplossing voor te bedenken zodat er 
meer ruimte wordt geschapen voor lokale
inbreng en eigen verantwoordelijkheid;

6. doet, om de overgang naar een land 
met volledige eigen inbreng in en 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
aangelegenheden te bespoedigen, een 
beroep op de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina om te voldoen aan de 
geplande doelstellingen en voorwaarden 
die nodig blijven voor de sluiting van het 
Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger;

Or. en
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Amendement 37
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de internationale gemeenschap 
na te gaan of het nodig is het Bureau van 
de Hoge Vertegenwoordiger te sluiten en 
er een oplossing voor te bedenken zodat er 
meer ruimte wordt geschapen voor lokale 
inbreng en eigen verantwoordelijkheid;

6. verzoekt de internationale gemeenschap 
te zorgen voor volledige politieke steun 
voor het Bureau van de Hoge 
Vertegenwoordiger en zijn capaciteit en 
regionale vertegenwoordiging te 
versterken; is van oordeel dat de sluiting 
van het Bureau van de Hoge 
Vertegenwoordiger alleen maar mag 
worden overwogen, wanneer volledig aan 
de 5+2-voorwaarden is voldaan; doet een 
beroep op de leiders van Bosnië-
Herzegovina om lokale inbreng en eigen 
verantwoordelijkheid op zich te nemen;

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de internationale 
gemeenschap na te gaan of het nodig is
het Bureau van de Hoge 
Vertegenwoordiger te sluiten en er een 
oplossing voor te bedenken zodat er meer 
ruimte wordt geschapen voor lokale 
inbreng en eigen verantwoordelijkheid;

6. verzoekt de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina het nodige te doen om te 
voldoen aan de resterende 5+2-criteria 
voor de sluiting van het Bureau van de 
Hoge Vertegenwoordiger, zodat er meer 
ruimte wordt geschapen voor lokale 
inbreng en eigen verantwoordelijkheid;

Or. en
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Amendement 39
Emine Bozkurt
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de internationale gemeenschap 
na te gaan of het nodig is het Bureau van 
de Hoge Vertegenwoordiger te sluiten en 
er een oplossing voor te bedenken zodat er 
meer ruimte wordt geschapen voor lokale 
inbreng en eigen verantwoordelijkheid;

6. verzoekt de internationale gemeenschap 
na te gaan of het nodig is het Bureau van 
de Hoge Vertegenwoordiger te sluiten en 
er een oplossing voor te bedenken zodat er 
meer ruimte wordt geschapen voor lokale 
inbreng en eigen verantwoordelijkheid 
rekening houdend met het feit dat 
dergelijke stappen geen gevolgen mogen 
hebben voor de stabiliteit van het land, het 
tempo en resultaat van de zo nodige 
hervormingen, maar meer lokale inbreng 
en verantwoordelijkheid mogelijk moeten 
maken; wijst andermaal op de noodzaak 
om de 5+2-agenda af te ronden hetgeen 
nodig is voor de sluiting van het Bureau 
van de Hoge Vertegenwoordiger;

Or. en

Amendement 40
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de internationale gemeenschap 
na te gaan of het nodig is het Bureau van 
de Hoge Vertegenwoordiger te sluiten en 
er een oplossing voor te bedenken zodat er 
meer ruimte wordt geschapen voor lokale 
inbreng en eigen verantwoordelijkheid;

6. verzoekt de internationale gemeenschap 
na te gaan of het nodig is het Bureau van 
de Hoge Vertegenwoordiger te sluiten en 
er een oplossing voor te bedenken zodat er 
meer ruimte wordt geschapen voor lokale 
inbreng en eigen verantwoordelijkheid;
stelt vast dat de afronding van de 5+2-
agenda nodig blijft als voorwaarde voor 
de sluiting van het Bureau van de Hoge 
Vertegenwoordiger;
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Or. en

Amendement 41
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt met tevredenheid op dat de 
politiemissie van de Europese Unie 
(EUPM) en EUFOR Operatie Althea een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd tot 
de stabiliteit en veiligheid van Bosnië-
Herzegovina en is van mening dat het 
belangrijke elementen zijn van de 
versterkte algemene strategie van de EU 
voor Bosnië-Herzegovina; wijst op de 
resultaten van de EUPM, die een bijdrage 
heeft geleverd aan de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad en corruptie door 
politie en justitie in Bosnië-Herzegovina; is 
verheugd over de uitvoerende militaire rol 
van Althea ter ondersteuning van de 
inspanningen van Bosnië-Herzegovina om 
een veilige en stabiele status-quo te 
handhaven onder een hernieuwd VN-
mandaat;

7. merkt met tevredenheid op dat de 
politiemissie van de Europese Unie 
(EUPM) en EUFOR Operatie Althea een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd tot 
de stabiliteit en veiligheid van Bosnië-
Herzegovina en is van mening dat het 
belangrijke elementen zijn van de 
versterkte algemene strategie van de EU 
voor Bosnië-Herzegovina; wijst op de 
resultaten van de EUPM, die een bijdrage 
heeft geleverd aan de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad en corruptie door 
politie en justitie in Bosnië-Herzegovina; is 
verheugd over de toezegging van de EU in 
verband met een onafgebroken uitvoerend 
mandaat voor een aangepast EUFOR 
Althea ter ondersteuning van de 
inspanningen van Bosnië-Herzegovina om 
een veilige en stabiele status-quo te 
handhaven onder een hernieuwd VN-
mandaat; onderstreept echter dat meer 
moet worden gedaan om de vaardigheden 
en de bekwaamheid van de 
ordestrijdkrachten van Bosnië-
Herzegovina te versterken ten einde de 
lokale inbreng en eigen 
verantwoordelijkheid te schragen;

Or. en

Amendement 42
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt met tevredenheid op dat de 
politiemissie van de Europese Unie 
(EUPM) en EUFOR Operatie Althea een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd tot 
de stabiliteit en veiligheid van Bosnië-
Herzegovina en is van mening dat het 
belangrijke elementen zijn van de 
versterkte algemene strategie van de EU 
voor Bosnië-Herzegovina; wijst op de 
resultaten van de EUPM, die een bijdrage 
heeft geleverd aan de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad en corruptie door 
politie en justitie in Bosnië-Herzegovina; is 
verheugd over de uitvoerende militaire rol 
van Althea ter ondersteuning van de 
inspanningen van Bosnië-Herzegovina om 
een veilige en stabiele status-quo te 
handhaven onder een hernieuwd VN-
mandaat;

7. merkt met tevredenheid op dat de 
politiemissie van de Europese Unie 
(EUPM) en EUFOR Operatie Althea een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd tot 
de stabiliteit en veiligheid van Bosnië-
Herzegovina en is van mening dat het 
belangrijke elementen zijn van de 
versterkte algemene strategie van de EU 
voor Bosnië-Herzegovina; is ingenomen 
met de inspanningen van de EUPM en 
wijst op de resultaten van de EUPM, die 
een bijdrage heeft geleverd aan de strijd 
tegen de georganiseerde misdaad en 
corruptie door politie en justitie in Bosnië-
Herzegovina; neemt kennis van de 
overeenkomst om de EUPM tegen eind 
juni 2012 te sluiten; is verheugd over de 
uitvoerende militaire rol van Althea ter 
ondersteuning van de inspanningen van 
Bosnië-Herzegovina om een veilige en 
stabiele status-quo te handhaven onder een 
hernieuwd VN-mandaat;

Or. en

Amendement 43
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt met tevredenheid op dat de 
politiemissie van de Europese Unie 
(EUPM) en EUFOR Operatie Althea een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd tot 
de stabiliteit en veiligheid van Bosnië-
Herzegovina en is van mening dat het 
belangrijke elementen zijn van de 

7. merkt met tevredenheid op dat de 
politiemissie van de Europese Unie 
(EUPM) en EUFOR Operatie Althea een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd tot 
de stabiliteit en veiligheid van Bosnië-
Herzegovina en is van mening dat het 
belangrijke elementen zijn van de 
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versterkte algemene strategie van de EU 
voor Bosnië-Herzegovina; wijst op de 
resultaten van de EUPM, die een bijdrage 
heeft geleverd aan de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad en corruptie door 
politie en justitie in Bosnië-Herzegovina; is 
verheugd over de uitvoerende militaire rol 
van Althea ter ondersteuning van de 
inspanningen van Bosnië-Herzegovina om 
een veilige en stabiele status-quo te 
handhaven onder een hernieuwd VN-
mandaat;

versterkte algemene strategie van de EU 
voor Bosnië-Herzegovina; prijst de 
resultaten van de EUPM, die een bijdrage 
heeft geleverd aan de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad en corruptie door 
politie en justitie in Bosnië-Herzegovina; 
wijst andermaal op de noodzaak van een 
geregelde overgang van het werk van de 
EUPM naar door het IPA gefinancierde 
steunprojecten en naar een strategische 
adviestaak op het gebied van de 
wetshandhaving en de strafrechtspraak 
binnen het bureau van de SVEU; is 
verheugd over de uitvoerende militaire rol 
van Althea ter ondersteuning van de 
inspanningen van Bosnië-Herzegovina om 
een veilige en stabiele status-quo te 
handhaven onder een hernieuwd VN-
mandaat; is van oordeel dat deze status-
quo voortdurend moet worden 
geëvalueerd en dat dienovereenkomstig 
besluiten moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 44
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt zijn standpunt dat de staat 
voldoende wetgevende, budgettaire, 
uitvoerende en justitiële bevoegdheden 
moet hebben om te voldoen aan de criteria 
voor EU-toetreding;

Schrappen

Or. de

Amendement 45
Jelko Kacin, Sarah Ludford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. constateert dat dringend 
grondwetsherzieningen moeten worden 
doorgevoerd, zowel op staats- als 
entiteitsniveau; verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger, de EDEO en de 
Commissie om een brede en open 
raadpleging van alle belanghebbenden in 
het land over grondwettelijke verandering 
te beginnen en het initiatief te nemen voor 
een internationale conferentie over de 
toekomstige grondwettelijke en politieke 
structuur van Bosnië-Herzegovina, die 
doelmatiger en efficiënter moet zijn dan 
de huidige op Dayton gebaseerde 
structuur; onderstreept echter dat alle 
partijen en gemeenschappen volledig bij 
dit proces moeten worden betrokken; 

Or. en

Amendement 46
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is bezorgd over het feit dat de 
sociale dialoog nog steeds zwak is en dat 
de sociale partners op willekeurige 
tijdstippen worden geraadpleegd; spoort 
de regering van Bosnië-Herzegovina ertoe 
aan de administratieve capaciteit voor 
samenwerking met NGO's te vergroten en 
verdere steun te verlenen voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld door middel van een grotere 
inzet bij het opzetten van een sociale 
dialoog met de relevante partners; 
onderstreept dat de regels voor de 
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erkenning en registratie van de sociale 
partners duidelijker moeten worden en dat 
de nationale wet op de representativiteit 
van de sociale partners moet worden 
goedgekeurd;

Or. en

Amendement 47
Emine Bozkurt
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt vast dat de 
grondwetsherziening van essentieel 
belang is om Bosnië-Herzegovina te 
veranderen in een doeltreffende en goed 
functionerende staat; doet een beroep op 
de parlementaire commissie om in dit 
verband met concrete voorstellen te 
komen;

Or. en

Amendement 48
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt zijn verzoek om 
overeenstemming te bereiken en volledig 
gevolg te geven aan de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in de zaak Sejdić-Finci en artikel 2 
van de SAO betreffende eerbiediging van 
de democratische beginselen en de 
mensenrechten na te leven;

10. geeft andermaal blijk van zijn ernstige 
bezorgdheid over het ontbreken van een 
geloofwaardig proces inzake het 
aanpassen van de grondwet aan de 
uitspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in de zaak Sejdić-
Finci en dringt erop aan overeenstemming 
te bereiken ten einde volledig gevolg te 
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geven aan deze uitspraak, alsmede om te 
voldoen aan artikel 2 van de SAO 
betreffende eerbiediging van de 
democratische beginselen en de 
mensenrechten na te leven;

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt zijn verzoek om 
overeenstemming te bereiken en volledig 
gevolg te geven aan de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in de zaak Sejdić-Finci en artikel 2 
van de SAO betreffende eerbiediging van 
de democratische beginselen en de 
mensenrechten na te leven;

10. herhaalt zijn verzoek om 
overeenstemming te bereiken en volledig 
gevolg te geven aan de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in de zaak Sejdić-Finci en artikel 2 
van de SAO betreffende eerbiediging van 
de democratische beginselen en de 
mensenrechten na te leven; herinnert 
eraan dat naast de zaak Sejdić-Finci ook 
een algemene noodzaak bestaat om de 
grondwet zo te wijzigen dat een meer 
pluralistische, democratische en 
doeltreffende bestuurswijze en 
staatsstructuur kunnen ontstaan;

Or. en

Amendement 50
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de herziening van de respectieve wetgeving 

11. dringt er bij alle bevoegde autoriteiten
op aan de herziening van de respectieve 
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te faciliteren en ervoor te zorgen dat er een 
onafhankelijk, onpartijdig en doelmatig 
rechtsstelsel wordt opgezet, conform 
internationale en EU-normen en om de 
rechtsstaat te versterken ten behoeve van 
alle burgers; is verheugd over de lichte 
vooruitgang, via de gestructureerde dialoog 
over justitiële aangelegenheden, in het 
aanbrengen van een balans tussen justitiële 
bevoegdheden op staats- en entiteitsniveau; 
dringt er bij de regering op aan de 
hervormingsstrategie voor de justitiële 
sector op doelmatige wijze ten uitvoer te 
leggen;

wetgeving te faciliteren en ervoor te zorgen 
dat er een onafhankelijk, onpartijdig en 
doelmatig rechtsstelsel wordt opgezet, 
conform internationale en EU-normen en 
om de rechtsstaat te versterken ten behoeve 
van alle burgers; is verheugd over de lichte 
vooruitgang, via de gestructureerde dialoog 
over justitiële aangelegenheden, in het 
aanbrengen van een balans tussen justitiële 
bevoegdheden op staats- en entiteitsniveau; 
dringt er bij de regering op aan de 
hervormingsstrategie voor de justitiële 
sector op doelmatige wijze ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 51
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de herziening van de respectieve wetgeving 
te faciliteren en ervoor te zorgen dat er een 
onafhankelijk, onpartijdig en doelmatig 
rechtsstelsel wordt opgezet, conform 
internationale en EU-normen en om de 
rechtsstaat te versterken ten behoeve van 
alle burgers; is verheugd over de lichte 
vooruitgang, via de gestructureerde dialoog 
over justitiële aangelegenheden, in het 
aanbrengen van een balans tussen justitiële 
bevoegdheden op staats- en entiteitsniveau; 
dringt er bij de regering op aan de 
hervormingsstrategie voor de justitiële 
sector op doelmatige wijze ten uitvoer te 
leggen;

11. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de herziening van de respectieve wetgeving 
te faciliteren en ervoor te zorgen dat er een 
onafhankelijk, onpartijdig en doelmatig 
rechtsstelsel wordt opgezet, conform 
internationale en EU-normen en om de 
rechtsstaat te versterken ten behoeve van 
alle burgers; is verheugd over de lichte 
vooruitgang, via de gestructureerde dialoog 
over justitiële aangelegenheden, in het 
aanbrengen van een balans tussen justitiële 
bevoegdheden op staats- en entiteitsniveau; 
dringt er bij de regering op aan de 
hervormingsstrategie voor de justitiële 
sector op doelmatige wijze ten uitvoer te 
leggen en pogingen te voorkomen om de 
rechterlijke instanties op staatsniveau, 
zoals de Hoge Raad voor Justitie en 
Rechtsvervolging, te ondergraven; 
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Or. en

Amendement 52
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt zijn oproep tot oprichting 
van een hooggerechtshof op staatsniveau 
en op verankering daarvan in het 
grondwettelijk kader, zodat het een 
integrerende factor voor de jurisprudentie 
van het land kan zijn en zorgt voor de 
geleidelijke harmonisatie van de vier 
verschillende wettelijke systemen van 
Bosnië-Herzegovina;

Or. en

Amendement 53
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij het staatsparlement op 
aan, na de politieke overeenkomst tussen 
de leiders van de politieke partijen, de wet 
inzake de volkstelling aan te nemen en
verzoekt de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina dringend de nodige 
technische voorbereidingen te treffen 
omdat deze wet niet alleen een duidelijke 
voorwaarde is voor EU-toetreding maar 
ook van essentieel belang is voor de 
sociaal-economische ontwikkeling van het 
land;

13. is verheugd over de aanneming van de 
wet inzake de volkstelling door beide 
kamers van het parlement van Bosnië-
Herzegovina, na de politieke overeenkomst 
tussen de leiders van de politieke partijen;
verzoekt de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina dringend de nodige 
technische voorbereidingen te treffen 
omdat deze wet niet alleen een duidelijke 
voorwaarde is voor EU-toetreding maar 
ook van essentieel belang is voor de 
sociaal-economische ontwikkeling van het 
land;
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Or. en

Amendement 54
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is verheugd over de aanneming 
van de wet inzake de volkstelling; wijst in 
dit verband andermaal op de verplichting 
om Bijlage VII van het Vredesakkoord 
van Dayton ten uitvoer te leggen om te 
zorgen voor een duurzame terugkeer van 
en rechtvaardige, allesomvattende en 
duurzame oplossingen voor binnenlandse 
ontheemden, vluchtelingen en andere 
door het conflict getroffenen;

Or. en

Amendement 55
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan op doelmatige wijze 
onderzoek te doen naar en vervolging in te 
stellen tegen gevallen van corruptie, 
alsmede het aantal veroordeelde daders te 
verhogen; is verheugd over de ambitie om 
een actieplan te starten ter bestrijding van
corruptie onder ambtenaren;

14. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan op doelmatige wijze 
onderzoek te doen naar en vervolging in te 
stellen tegen gevallen van corruptie, 
alsmede het aantal veroordeelde daders te 
verhogen; dringt aan op een duurzaam en 
allesomvattend beleid tegen corruptie 
waarbij doeltreffende rechterlijke 
maatregelen en vervolgingen worden 
gecombineerd met een 
bewustwordingscampagne;

Or. en
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Amendement 56
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan op doelmatige wijze 
onderzoek te doen naar en vervolging in te 
stellen tegen gevallen van corruptie, 
alsmede het aantal veroordeelde daders te 
verhogen; is verheugd over de ambitie om 
een actieplan te starten ter bestrijding van 
corruptie onder ambtenaren;

14. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan op doelmatige wijze 
onderzoek te doen naar en vervolging in te 
stellen tegen gevallen van corruptie, 
alsmede het aantal veroordeelde daders te 
verhogen; is verheugd over de ambitie om 
een actieplan te starten ter bestrijding van 
corruptie onder ambtenaren; onderstreept 
dat de bevolking beter moet worden 
voorgelicht over wetgeving en praktijken 
tegen corruptie, en dat een systeem moet 
worden ingevoerd dat burgers in staat 
stelt gevallen van corruptie te melden;  
doet tevens een beroep op de regering om, 
indien nodig met bijstand van de EU, 
speciale opleidingprogramma's voor 
politiemensen, openbare aanklagers, 
rechters en andere relevante instanties te 
ontwikkelen en uit te voeren om hun 
bewustwording en kennis van wetgeving 
en praktijken tegen corruptie te vergroten;

Or. en

Amendement 57
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan op doelmatige wijze 
onderzoek te doen naar en vervolging in te 
stellen tegen gevallen van corruptie, 

14. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan op doelmatige wijze 
onderzoek te doen naar en vervolging in te 
stellen tegen gevallen van corruptie, 
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alsmede het aantal veroordeelde daders te 
verhogen; is verheugd over de ambitie om 
een actieplan te starten ter bestrijding van 
corruptie onder ambtenaren;

alsmede het aantal veroordeelde daders te 
verhogen; is verheugd over de ambitie om 
een actieplan te starten ter bestrijding van 
corruptie onder ambtenaren; constateert 
echter dat Bosnië-Herzegovina met een 
3,2 op de Corruption Perceptions Index 
van Transparency International nog 
steeds een zware onvoldoende scoort;

Or. nl

Amendement 58
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de benoeming van de 
directeuren voor het Agentschap ter 
voorkoming van corruptie en coördinatie 
van de bestrijding van corruptie en 
benadrukt tegelijkertijd dat de nodige 
financiële middelen en menskracht ter 
beschikking moeten worden gesteld om 
ervoor te zorgen dat dit Agentschap 
volledig operationeel wordt;

15. is verheugd over de benoeming van de 
directeuren voor het Agentschap ter 
voorkoming van corruptie en coördinatie 
van de bestrijding van corruptie;

Or. nl

Amendement 59
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over de benoeming van de 
directeuren voor het Agentschap ter 
voorkoming van corruptie en coördinatie 
van de bestrijding van corruptie en 

15. is verheugd over de benoeming van de 
directeuren voor het Agentschap ter 
voorkoming van corruptie en coördinatie 
van de bestrijding van corruptie en 
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benadrukt tegelijkertijd dat de nodige 
financiële middelen en menskracht ter 
beschikking moeten worden gesteld om 
ervoor te zorgen dat dit Agentschap 
volledig operationeel wordt;

benadrukt tegelijkertijd dat de nodige 
financiële middelen en menskracht ter 
beschikking moeten worden gesteld om 
ervoor te zorgen dat dit Agentschap 
volledig operationeel wordt; steunt alle 
inspanningen met het oog op de 
onverwijlde ondertekening van een 
operationele overeenkomst met Europol;

Or. en

Amendement 60
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is bezorgd over de geringe 
vooruitgang die op het gebied van het 
witwassen van geld is geboekt; verzoekt 
het parlement de nodige wetswijzigingen
aan te nemen, opdat onder andere de 
melding van verdachte banktransacties 
wordt verbeterd, het aantal 
beslagleggingen op opbrengsten van 
misdaden wordt vergroot en de 
doeltreffendheid van de autoriteiten 
terzake toeneemt; dringt aan op het 
versterken van het departement voor 
financiële inlichtingen door zijn 
onderzoekscapaciteiten te vergroten; 
onderstreept het belang van het inrichten 
van structuren voor het beheer en de 
bewaring van de in beslag genomen 
opbrengsten; 

Or. en

Amendement 61
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. neemt ter kennis dat de afschaffing 
van de visumplicht niet heeft geleid tot 
een stijging van verzoeken om asiel van 
burgers uit Bosnië-Herzegovina in het 
Schengengebied en Bulgarije en 
Roemenië; prijst de autoriteiten voor de 
op bi- en multilateraal niveau ingevoerde 
mechanismen voor gevallen waarin 
afzonderlijke lidstaten geconfronteerd 
werden met een tijdelijke stijging van 
asielaanvragen;

Or. en

Amendement 62
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, die 
moeten worden beschermd tegen directe of 
indirecte discriminatie en geweld;

16. doet een beroep op de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina om op actieve wijze 
de rechten te beschermen en te bevorderen
van minderheden en kwetsbare groepen, 
die moeten worden beschermd tegen 
directe of indirecte discriminatie en 
geweld;

Or. en

Amendement 63
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, die 
moeten worden beschermd tegen directe of 
indirecte discriminatie en geweld;

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
alle groepen en gemeenschappen van 
minderheden, die moeten worden 
beschermd tegen directe of indirecte 
discriminatie en geweld, met inbegrip van 
de LGBT-gemeenschap; wijst op de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten 
om de strijders voor mensenrechten te 
beschermen en verzoekt de autoriteiten 
om het maatschappelijk middenveld te 
schragen en actief te betrekken bij het 
opzetten en uitvoeren van beleid inzake de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 64
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, die 
moeten worden beschermd tegen directe of 
indirecte discriminatie en geweld;

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, die 
moeten worden beschermd tegen directe of 
indirecte discriminatie en geweld; stelt met 
bezorgdheid vast dat de uitvoering van de 
wetgeving tegen discriminatie zwak blijft 
en dat de wettelijke voorschriften lacunes 
vertonen; betreurt het feit dat gevallen 
van discriminatie op religieuze gronden in 
het land voortduren;

Or. en

Amendement 65
Elena Băsescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, die
moeten worden beschermd tegen directe of 
indirecte discriminatie en geweld;

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
personen die behoren tot minderheden en 
kwetsbare groepen, die moeten worden 
beschermd tegen directe of indirecte 
discriminatie en geweld; stelt vast dat 
vooruitgang is geboekt bij de uitvoering 
van de Roma-strategie en dringt aan op 
verdere inspanningen op dit gebied, 
aangezien de Roma-bevolking nog steeds 
met discriminatie en precaire 
leefomstandigheden geconfronteerd 
wordt;

Or. en

Amendement 66
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, die 
moeten worden beschermd tegen directe of 
indirecte discriminatie en geweld;

16. is van oordeel dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de rechten van 
minderheden en kwetsbare groepen, die 
moeten worden beschermd tegen directe of 
indirecte discriminatie en geweld; stelt vast 
dat, hoewel vooruitgang is geboekt bij de 
uitvoering van actieplannen ten behoeve 
van Roma inzake huisvesting en 
werkgelegenheid, verdere inspanningen 
op deze gebieden noodzakelijk blijven;

Or. en



PE480.805v01-00 40/66 AM\891012NL.doc

NL

Amendement 67
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat de mensenhandel 
moet worden bestreden middels 
intensievere samenwerking en een 
partnerschap tussen de bevoegde 
autoriteiten op de diverse beleidsterreinen 
en de NGO's uit het land en de regio; 
dringt aan op de vergroting van de 
bewustwording van de politiebeambten 
van Bosnië-Herzegovina ten aanzien van 
de mensenhandel middels speciale 
opleidingen; steunt de aanhoudende 
bijstand door de EU op het gebied van de 
mensenhandel en vraagt om nauwe 
samenwerking in dezen tussen het DG 
Uitbreiding, het DG Binnenlandse zaken 
en de EU-coördinator voor de bestrijding 
van de mensenhandel; 

Or. en

Amendement 68
Emine Bozkurt
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina doeltreffend tegen 
mensenhandel op te treden, in 
samenwerking met de internationale 
gemeenschap de daders vastberaden te 
vervolgen, de slachtoffers bescherming en 
schadeloosstelling te bieden en de 
bewustwording te vergroten om te 
voorkomen dat de autoriteiten en de 
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samenleving hen opnieuw tot slachtoffer 
maken;

Or. en

Amendement 69
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. erkent dat de wettelijke 
voorschriften ter waarborging van de 
rechten van vrouwen en gendergelijkeid 
voorhanden zijn, maar is bezorgd over het 
feit dat op dit terrein slechts weinig 
vooruitgang is geboekt; dringt er bij de 
regering van Bosnië-Herzegovina op aan 
te streven naar een grotere deelneming 
van vrouwen aan het politieke bedrijf en 
de arbeidsmarkt; spoort bovendien de 
regering aan om de steun te verhogen 
voor activiteiten en initiatieven ter 
bestrijding van discriminerende 
gewoontes, tradities en stereotypen die de 
grondrechten van vrouwen ondermijnen; 

Or. en

Amendement 70
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat de eerbiediging 
van de rechten van de LGBT-
gemeenschap een criterium van de EU is, 
dat door de Commissie nadrukkelijk 
onder de loep wordt genomen; is 
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verontrust over de discriminatie van de 
LGBT-gemeenschap en de haatzaaiende 
uitingen en intolerantie jegens de LGBT-
gemeenschap door media en politici; 
dringt er bij de regering en het parlement 
van Bosnië-Herzegovina op aan het 
wettelijke en institutionele bestel van het 
land op één lijn te brengen met de 
internationale en EU-normen inzake 
LGBT-rechten;

Or. en

Amendement 71
Emine Bozkurt
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. veroordeelt de gewapende aanval 
tegen de Amerikaanse ambassade in 
Sarajevo op 28 oktober 2011 door een 
wahabiet uit Servië en is ingenomen met 
de arrestatie van de aanvaller door de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina vlak 
na het incident; stelt vast dat in de 
Balkanregio andere extreme tendensen 
heersen en dringt aan op waakzaamheid, 
onderzoek en eliminatie van alle 
mogelijke extremistische dreigingen in de 
gehele Balkanregio;

Or. en

Amendement 72
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is verontrust over het extremisme 
van de wahabieten, dat tevens schade 
toebrengt aan de belangen van de 
moslimgemeenschap;  doet een beroep op 
de moslimautoriteiten en de autoriteiten 
van Bosnië-Herzegovina om dit 
extremisme in nauwe samenwerking met 
de internationale gemeenschap te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 73
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de capaciteit van de openbare aanklagers in 
Bosnië-Herzegovina voor de behandeling 
van oorlogsmisdrijven te versterken, zich 
te buigen over de toepasselijkheid van 
verschillende wetboeken van strafrecht, die 
resulteren in ongelijke veroordelingen, en 
nog meer vaart te zetten achter de 
getuigenbescherming en de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
strategie voor oorlogsmisdrijven; 
benadrukt dat de procedure voor de 
verwijzing van oorlogsmisdrijven door 
justitiële instanties op staatsniveau naar 
overige bevoegde instanties gewaarborgd 
moet worden aan de hand van objectieve 
en transparante criteria; dringt er bij de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina op 
aan meer vaart te zetten achter de 
vervolging van seksuele misdrijven die 
begaan zijn tijdens de oorlog en ervoor te 
zorgen dat de slachtoffers recht wordt 
gedaan en dat zij schadeloos worden 

19. dringt er bij alle bevoegde autoriteiten
op aan de capaciteit van de openbare 
aanklagers en rechtbanken in Bosnië-
Herzegovina voor de behandeling van 
oorlogsmisdrijven te versterken, zich te 
buigen over de toepasselijkheid van 
verschillende wetboeken van strafrecht, die 
resulteren in ongelijke veroordelingen, en 
nog meer vaart te zetten achter de 
getuigenbescherming en de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
strategie voor oorlogsmisdrijven; 
benadrukt dat de procedure voor de 
verwijzing van oorlogsmisdrijven door 
justitiële instanties op staatsniveau naar 
overige bevoegde instanties gewaarborgd 
moet worden aan de hand van objectieve 
en transparante criteria; dringt er bij de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina op 
aan meer vaart te zetten achter de 
vervolging van seksuele misdrijven die 
begaan zijn tijdens de oorlog en ervoor te 
zorgen dat de slachtoffers recht wordt 
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gesteld; gedaan en dat zij schadeloos worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 74
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de capaciteit van de openbare aanklagers in 
Bosnië-Herzegovina voor de behandeling 
van oorlogsmisdrijven te versterken, zich 
te buigen over de toepasselijkheid van 
verschillende wetboeken van strafrecht, die 
resulteren in ongelijke veroordelingen, en 
nog meer vaart te zetten achter de 
getuigenbescherming en de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
strategie voor oorlogsmisdrijven; 
benadrukt dat de procedure voor de 
verwijzing van oorlogsmisdrijven door 
justitiële instanties op staatsniveau naar 
overige bevoegde instanties gewaarborgd 
moet worden aan de hand van objectieve 
en transparante criteria; dringt er bij de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina op 
aan meer vaart te zetten achter de 
vervolging van seksuele misdrijven die
begaan zijn tijdens de oorlog en ervoor te 
zorgen dat de slachtoffers recht wordt 
gedaan en dat zij schadeloos worden 
gesteld;

19. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de capaciteit van de openbare aanklagers in 
Bosnië-Herzegovina voor de behandeling 
van oorlogsmisdrijven te versterken, zich 
te buigen over de toepasselijkheid van 
verschillende wetboeken van strafrecht, die 
resulteren in ongelijke veroordelingen, en 
nog meer vaart te zetten achter de 
getuigenbescherming en de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
strategie voor oorlogsmisdrijven; 
benadrukt dat de procedure voor de 
verwijzing van oorlogsmisdrijven door 
justitiële instanties op staatsniveau naar 
overige bevoegde instanties gewaarborgd 
moet worden aan de hand van objectieve 
en transparante criteria; dringt er bij de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina op 
aan meer vaart te zetten achter de 
vervolging van seksuele misdrijven die 
begaan zijn tijdens de oorlog en ervoor te 
zorgen dat recht wordt gedaan en dat 
toereikende schadeloosstellingen worden 
betaald; wijst erop dat in het verslag van 
Amnesty International over 2011 erop 
wordt onderstreept dat het gebrek aan 
regeringssteun voor de psychologische 
begeleiding van de slachtoffers van 
oorlogsmisdaden van seksuele aard ertoe 
heeft geleid dat dergelijke dienstverlening 
alleen door NGO's wordt aangeboden, die 
vaak over beperkte mogelijkheden 
beschikken; betreurt het feit dat vele 
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overlevenden van dergelijke misdaden 
geen toegang tot medische bijstand 
hebben kunnen krijgen en dat zij, in 
vergelijking met andere categorieën 
slachtoffers (bijv. veteranen), 
gediscrimineerd worden, ook bij de 
toegang tot socialezekerheidsuitkeringen;

Or. it

Amendement 75
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de capaciteit van de openbare aanklagers in 
Bosnië-Herzegovina voor de behandeling 
van oorlogsmisdrijven te versterken, zich 
te buigen over de toepasselijkheid van 
verschillende wetboeken van strafrecht, die 
resulteren in ongelijke veroordelingen, en 
nog meer vaart te zetten achter de 
getuigenbescherming en de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
strategie voor oorlogsmisdrijven; 
benadrukt dat de procedure voor de 
verwijzing van oorlogsmisdrijven door 
justitiële instanties op staatsniveau naar 
overige bevoegde instanties gewaarborgd 
moet worden aan de hand van objectieve 
en transparante criteria; dringt er bij de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina op 
aan meer vaart te zetten achter de 
vervolging van seksuele misdrijven die 
begaan zijn tijdens de oorlog en ervoor te 
zorgen dat de slachtoffers recht wordt 
gedaan en dat zij schadeloos worden 
gesteld;

19. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de capaciteit van de openbare aanklagers in 
Bosnië-Herzegovina voor de behandeling 
van oorlogsmisdrijven te versterken, zich 
te buigen over de toepasselijkheid van 
verschillende wetboeken van strafrecht, die 
resulteren in ongelijke veroordelingen, en 
nog meer vaart te zetten achter de 
getuigenbescherming en de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
strategie voor oorlogsmisdrijven; 
benadrukt dat de procedure voor de 
verwijzing van oorlogsmisdrijven door 
justitiële instanties op staatsniveau naar 
overige bevoegde instanties gewaarborgd 
moet worden aan de hand van objectieve 
en transparante criteria; veroordeelt alle 
politiek geïnspireerde aanvallen op de 
uitspraken van het gerechtshof van 
Bosnië-Herzegovina in zaken in verband 
met oorlogsmisdaden; dringt er bij de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina op 
aan meer vaart te zetten achter de 
vervolging van seksuele misdrijven die 
begaan zijn tijdens de oorlog en ervoor te 
zorgen dat de slachtoffers recht wordt 
gedaan en dat zij schadeloos worden 
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gesteld;

Or. en

Amendement 76
Emine Bozkurt
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd over de ontwikkeling 
van een strategie ten behoeve van de 
slachtoffers van oorlogsmisdaden van 
seksuele aard met het oog op de 
rechtstreekse toekenning aan de 
slachtoffers van een toereikende 
schadeloosstelling en economische, 
sociale en psychologische ondersteuning 
met inbegrip van een optimale 
dienstverlening ter ondersteuning van de 
psychische en lichamelijke gezondheid; 
doet een beroep op de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina om programma's te 
ontwikkelen en toereikende middelen toe 
te kennen voor de bescherming van 
getuigen; onderstreept in dit verband het 
belang van een betere coördinatie tussen 
de verschillende gerechtelijke instanties 
en van snellere procedures voor de 
vervolging van oorlogsmisdaden van 
seksuele aard; verzoekt de Commissie en 
andere internationale donoren de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina op 
dit vlak te helpen met financiële middelen 
en expertise ten behoeve van de 
slachtoffers van oorlogsmisdaden van 
seksuele aard; betreurt in dit verband het 
feit dat de Republika Srpska niet 
vertegenwoordigd is; verzoekt de 
autoriteiten van de Republika Srpska om 
vertegenwoordigers te benoemen en actief 
deel te nemen aan de ontwikkeling van de 
strategie hetgeen belangrijk is voor de 
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toekomstige tenuitvoerlegging ervan in 
geheel Bosnië-Herzegovina; 

Or. en

Amendement 77
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is bezorgd over het feit dat Bosnië-
Herzegovina nog steeds niet beschikt over 
een detentiefaciliteit op staatsniveau 
waarin gevangenen kunnen worden 
vastgehouden die zijn veroordeeld voor 
ernstige misdrijven, met inbegrip van met 
de oorlog verband houdende misdrijven; 
is verheugd over de gevangenneming van 
Radovan Stanković, die uit de gevangenis 
van Foča ontsnapt was nadat het 
staatsgerechtshof van Bosnië-
Herzegovina hem had veroordeeld tot 20 
jaar gevangenis voor misdaden tegen de 
menselijkheid, met inbegrip van 
verkrachting, het verslaven en foltering; 

Or. en

Amendement 78
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd over de recente 
arrestatie van de veroordeelde 
oorlogsmisdadiger Radovan Stanković, 
die was ontsnapt uit de door de 
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autoriteiten van de Republika Srpska 
beheerde detentiefaciliteit in Foča en die 
sedert mei 2007 voortvluchtig was; 
verzoekt de autoriteiten een uitgebreid 
onderzoek te verrichten om na te gaan of 
Radovan Stanković sedert 2007 door een 
ondersteunend netwerk is geholpen; 

Or. en

Amendement 79
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan om de duurzame 
terugkeer van vluchtelingen en 
binnenlandse ontheemden te bevorderen en 
te voltooien, alsmede om een relevante 
strategie te bepalen; moedigt de 
plaatselijke autoriteiten ten zeerste aan 
ervoor te zorgen dat er een infrastructuur is 
voor succesvolle terugkeer; moedigt de 
autoriteiten van Bosnië-Herzegovina aan 
zich te blijven inzetten voor de 
tenuitvoerlegging van het proces van de 
verklaring van Sarajevo inzake 
vluchtelingen door werk te maken van de 
belangrijkste zaken, nl. gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
dienstverlening;

20. dringt er bij de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina op aan om de duurzame 
terugkeer van vluchtelingen en 
binnenlandse ontheemden te bevorderen en 
te voltooien, alsmede om een relevante 
strategie te bepalen; moedigt de 
plaatselijke autoriteiten ten zeerste aan 
ervoor te zorgen dat er een infrastructuur is 
voor succesvolle terugkeer; neemt kennis 
van de vooruitgang ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van het proces van de 
verklaring van Sarajevo inzake 
vluchtelingen en moedigt de autoriteiten 
van Bosnië-Herzegovina aan zich op dit 
gebied te blijven inzetten door werk te 
maken van de belangrijkste zaken, nl. 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en 
maatschappelijke dienstverlening;

Or. en

Amendement 80
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst in dit verband andermaal op 
het belang van de volledig 
tenuitvoerlegging van de actiestrategie 
tegen mijnen; onderstreept dat 
toekomstige wetgeving inzake 
mijnenbestrijding zich adequaat moet 
bezighouden met de bevoegdheden inzake 
fondsenverwerving, de administratieve en 
beheerscapaciteiten en de coördinatie van 
ontmijningsmaatregelen, zoals de 
Commissie heeft onderstreept; 

Or. en

Amendement 81
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. neemt kennis van de uitspraak van 
het constitutionele hof van Bosnië-
Herzegovina dat de wet op het 
burgerschap in strijd is met de grondwet;  
herhaalt de oproep van het constitutionele 
hof aan het parlement om de wet binnen 
een half jaar te wijzigen; dringt aan op de 
onverwijlde uitvoering van de uitspraak 
van het hof; 

Or. en

Amendement 82
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de nieuwe regering op aan, 
hoewel er enige vooruitgang geboekt is bij 
de verbetering van het algemene 
onderwijskader, de coördinatie tussen de 
14 ministeries van Onderwijs te verbeteren, 
de versnippering van het onderwijssysteem 
te verminderen en ervoor te zorgen dat 
scholen een inclusiever karakter krijgen;

21. dringt er bij de nieuwe regering op aan, 
hoewel er enige vooruitgang geboekt is bij 
de verbetering van het algemene 
onderwijskader, de coördinatie tussen de 
14 ministeries van Onderwijs en met het 
departement van onderwijs van het district 
Brcko te verbeteren, de versnippering van 
het onderwijssysteem te verminderen en 
ervoor te zorgen dat scholen een 
inclusiever karakter krijgen;

Or. en

Amendement 83
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de nieuwe regering op aan, 
hoewel er enige vooruitgang geboekt is bij 
de verbetering van het algemene 
onderwijskader, de coördinatie tussen de 
14 ministeries van Onderwijs te verbeteren, 
de versnippering van het onderwijssysteem 
te verminderen en ervoor te zorgen dat 
scholen een inclusiever karakter krijgen;

21. dringt er bij de nieuwe regering op aan, 
hoewel er enige vooruitgang geboekt is bij 
de verbetering van het algemene 
onderwijskader, de coördinatie tussen de 
14 ministeries van Onderwijs te verbeteren  
en de versnippering van het 
onderwijssysteem te verminderen;

Or. de

Amendement 84
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij alle regeringen in Bosnië- 22. dringt er bij alle regeringen in Bosnië-
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Herzegovina op aan te zorgen voor een 
inclusief, niet-discriminerend 
onderwijssysteem, gezien het vitale belang 
van onderwijs voor de totstandbrenging 
van een multi-etnische samenleving, en 
een einde te maken aan de segregatie van 
verschillende etnische groeperingen (twee 
scholen onder één dak) door in het gehele 
land gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen en 
geïntegreerde klassen;

Herzegovina op aan te zorgen voor een 
inclusief, niet-discriminerend 
onderwijssysteem, gezien het vitale belang 
van onderwijs voor de totstandbrenging 
van een multi-etnische samenleving, en de 
segregatie van verschillende etnische 
groeperingen (twee scholen onder één dak) 
vooral in de lagere klassen te handhaven, 
maar in de hogere klassen in het gehele 
land geleidelijk gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen en 
geïntegreerde klassen aan te bieden;

Or. de

Amendement 85
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij alle regeringen in Bosnië-
Herzegovina op aan te zorgen voor een 
inclusief, niet-discriminerend 
onderwijssysteem, gezien het vitale belang 
van onderwijs voor de totstandbrenging 
van een multi-etnische samenleving, en een 
einde te maken aan de segregatie van 
verschillende etnische groeperingen (twee 
scholen onder één dak) door in het gehele 
land gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen en 
geïntegreerde klassen;

22. dringt er bij alle regeringen in Bosnië-
Herzegovina op aan te zorgen voor een 
inclusief, niet-discriminerend 
onderwijssysteem, gezien het vitale belang 
van onderwijs voor de totstandbrenging 
van een multi-etnische samenleving, en een 
einde te maken aan de segregatie van 
verschillende etnische groeperingen (twee 
scholen onder één dak) door in het gehele 
land gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen en 
geïntegreerde klassen; is verheugd over de 
activiteiten van de scholierenvereniging in 
Bosnië-Herzegovina (Asocijacije 
srednjoškolaca u BiH, ASUBiH) die 
scholieren uit het gehele land bij elkaar 
brengt en die streeft naar meer 
participatie van de jeugd;

Or. en



PE480.805v01-00 52/66 AM\891012NL.doc

NL

Amendement 86
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij alle regeringen in Bosnië-
Herzegovina op aan te zorgen voor een 
inclusief, niet-discriminerend 
onderwijssysteem, gezien het vitale belang 
van onderwijs voor de totstandbrenging 
van een multi-etnische samenleving, en een 
einde te maken aan de segregatie van 
verschillende etnische groeperingen (twee 
scholen onder één dak) door in het gehele 
land gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen en 
geïntegreerde klassen;

22. dringt er bij alle regeringen in Bosnië-
Herzegovina op aan te zorgen voor een 
inclusief, niet-discriminerend 
onderwijssysteem, gezien het vitale belang 
van onderwijs voor de totstandbrenging 
van een multi-etnische samenleving, en een 
einde te maken aan de segregatie van 
verschillende etnische groeperingen (twee 
scholen onder één dak) door in het gehele 
land gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen en 
geïntegreerde klassen; verzoekt de 
Commissie om na te gaan of gerichte EU-
steun kan helpen om een einde te maken 
aan de segregatie in het 
onderwijssysteem;

Or. en

Amendement 87
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
meer werk te maken van het actieplan 
inzake de onderwijsbehoeften van Roma-
zigeuners en te zorgen voor adequate 
financiering voor de tenuitvoerlegging 
ervan; dringt er bij de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina op aan ervoor te 
zorgen dat alle kinderen van Roma-
zigeuners worden geregistreerd bij hun 
geboorte zodat zij kunnen worden 
aangemeld op school;

23. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
meer werk te maken van het actieplan 
inzake de onderwijsbehoeften van Roma-
zigeuners en te zorgen voor adequate 
financiering voor de tenuitvoerlegging 
ervan; dringt er bij de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina op aan ervoor te 
zorgen dat alle kinderen van Roma-
zigeuners worden geregistreerd bij hun 
geboorte zodat zij hun fundamenteelste 
rechten kunnen uitoefenen, zoals het 
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recht op aanmelding op school;

Or. en

Amendement 88
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
meer werk te maken van het actieplan 
inzake de onderwijsbehoeften van Roma-
zigeuners en te zorgen voor adequate 
financiering voor de tenuitvoerlegging 
ervan; dringt er bij de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina op aan ervoor te 
zorgen dat alle kinderen van Roma-
zigeuners worden geregistreerd bij hun 
geboorte zodat zij kunnen worden 
aangemeld op school;

23. dringt er bij de nieuwe regering en de 
bevoegde autoriteiten van de entiteiten, de 
kantons en het district Brcko op aan meer 
werk te maken van het actieplan inzake de 
onderwijsbehoeften van Roma-zigeuners 
en te zorgen voor adequate financiering 
voor de tenuitvoerlegging ervan; dringt er 
bij de autoriteiten van Bosnië-Herzegovina 
op aan ervoor te zorgen dat alle kinderen 
van Roma-zigeuners worden geregistreerd 
bij hun geboorte zodat zij kunnen worden 
aangemeld op school;

Or. en

Amendement 89
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. doet een beroep op de autoriteiten 
om klaarheid te brengen in het juridische 
kader voor culturele staatsinstellingen 
zoals het nationale museum, de nationale 
bibliotheek en het museum voor 
geschiedenis, en ervoor te zorgen dat deze 
instellingen behouden blijven;
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Or. en

Amendement 90
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt er kennis van dat de 
levenstandaard is verslechterd nu de 
werkloosheid stijgt, met name onder 
jongeren in de leeftijdscategorie tussen 18 
en 24 jaar; is ervan overtuigd dat 
economische voorspoed en het vooruitzicht 
van banen, met name voor jongeren, van 
cruciaal belang zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het land; verzoekt de 
nieuwe regering om de economische groei 
te stimuleren, omdat deze al die tijd werd 
belemmerd door de haperende 
bestuursstructuur, de buitensporig 
omvangrijke en kostbare 
overheidsbureaucratie en de langdurige 
problemen met georganiseerde misdaad en 
corruptie;

26. neemt er kennis van dat de 
levenstandaard is verslechterd nu de 
werkloosheid stijgt, met name onder 
jongeren in de leeftijdscategorie tussen 18 
en 24 jaar; is ervan overtuigd dat 
economische voorspoed en het vooruitzicht 
van banen, met name voor jongeren, van 
cruciaal belang zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het land; verzoekt de 
nieuwe regering om alles in het werk te 
stellen om de economische groei te 
stimuleren, omdat deze al die tijd werd 
belemmerd door de haperende 
bestuursstructuur, de buitensporig 
omvangrijke en kostbare 
overheidsbureaucratie en de langdurige 
problemen met georganiseerde misdaad en 
corruptie;

Or. en

Amendement 91
Jelko Kacin, Sarah Ludford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. moedigt de regering en het 
bedrijfsleven aan alles in het werk te 
stellen om het vertrouwen van 
investeerders te herstellen en een 
ondernemersvriendelijk klimaat te 

27. moedigt de regering en het 
bedrijfsleven aan alles in het werk te 
stellen om het vertrouwen van 
investeerders te herstellen en een 
ondernemersvriendelijk klimaat te 
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scheppen nu Bosnië-Herzegovina qua 
investeringsklimaat op de laatste plaats is 
geëindigd;

scheppen nu Bosnië-Herzegovina qua 
investeringsklimaat op de laatste plaats is 
geëindigd; doet een beroep op de 
Commissie om te overwegen een externe, 
onafhankelijke en objectieve audit te laten 
verrichten van de financiële steun die het 
land sedert de sluiting van het Akkoord 
van Dayton heeft ontvangen; 

Or. en

Amendement 92
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. moedigt de regering en het 
bedrijfsleven aan alles in het werk te 
stellen om het vertrouwen van 
investeerders te herstellen en een 
ondernemersvriendelijk klimaat te 
scheppen nu Bosnië-Herzegovina qua 
investeringsklimaat op de laatste plaats is 
geëindigd;

27. moedigt de regering en het 
bedrijfsleven aan alles in het werk te 
stellen om het vertrouwen van 
investeerders te herstellen en een 
ondernemersvriendelijk klimaat te 
scheppen nu Bosnië-Herzegovina qua 
investeringsklimaat op de laatste plaats is 
geëindigd; is van oordeel dat tevens de 
nodige maatregelen moeten worden 
genomen om de inkomens van 
werknemers te beschermen, met name in 
een tijd van ernstige economische crisis;

Or. el

Amendement 93
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is verheugd over de 
tenuitvoerlegging van de wet op de kleine 
bedrijven en de inspanningen van de 
Raad van Ministers en de entiteiten om 
financiële steunmaatregelen uit te 
vaardigen ten behoeve van de kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO); 
onderstreept tevens de noodzaak van de 
onverwijlde instelling van een 
staatsregister voor het opstellen van 
bedrijfsstatistieken en één enkel KMO-
registratiesysteem voor het gehele land, 
dat de vermenigvuldiging van de KMO zal 
vergemakkelijken; 

Or. en

Amendement 94
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de gevolgen van de economische crisis aan 
te pakken, een gezond fiscaal beleid te 
steunen en haar goedkeuring te hechten aan 
de staatbegroting 2012 en het algemeen 
kader voor fiscaal beleid 2011 en 2013; is 
van mening dat de economische 
herstructurering moet worden versneld, 
met name in de Federatie;

28. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de gevolgen van de economische crisis aan 
te pakken, een gezond fiscaal beleid te 
steunen en haar goedkeuring te hechten aan 
de staatbegroting 2012 en het algemeen 
kader voor fiscaal beleid 2011-2013; is van 
mening dat de economische 
herstructurering moet worden versneld, 
met name in de Federatie;

Or. en

Amendement 95
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de gevolgen van de economische crisis aan 
te pakken, een gezond fiscaal beleid te 
steunen en haar goedkeuring te hechten aan 
de staatbegroting 2012 en het algemeen 
kader voor fiscaal beleid 2011 en 2013; is 
van mening dat de economische 
herstructurering moet worden versneld, 
met name in de Federatie;

28. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de gevolgen van de economische crisis aan 
te pakken, een gezond fiscaal beleid te 
steunen en haar goedkeuring te hechten aan 
de staatbegroting 2012 en het algemeen 
kader voor fiscaal beleid 2011 en 2014; is 
van mening dat de economische 
herstructurering moet worden versneld, 
met name in de Federatie; doet een beroep 
op de regering om te zorgen voor de 
nodige begrotingsmiddelen voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen in 
2012;

Or. en

Amendement 96
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt er bij de nieuwe regering op aan 
de gevolgen van de economische crisis aan 
te pakken, een gezond fiscaal beleid te 
steunen en haar goedkeuring te hechten aan 
de staatbegroting 2012 en het algemeen 
kader voor fiscaal beleid 2011 en 2013; is 
van mening dat de economische 
herstructurering moet worden versneld, 
met name in de Federatie;

28. dringt er bij de nieuwe regering en de 
regeringen van de entiteiten op aan om op 
gecoördineerde wijze de gevolgen van de 
economische crisis aan te pakken, een 
gezond fiscaal beleid te steunen en haar 
goedkeuring te hechten aan de 
staatbegroting 2012 en het algemeen kader 
voor fiscaal beleid 2011 en 2013; is van 
mening dat de economische 
herstructurering moet worden versneld, 
met name in de Federatie;

Or. en
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Amendement 97
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. dringt er bij de nieuwe regering op 
aan om haar inspanningen te richten op 
de hervormingen die nodig zijn voor de 
toetreding van Bosnië-Herzegovina tot de 
Wereldhandelsorganisatie ten einde een 
nog positiever ondernemingsklimaat en 
buitenlandse investeringen te bevorderen;

Or. en

Amendement 98
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herhaalt zijn oproep aan alle betrokken 
actoren om zich in te zetten voor de 
voltooiing van één economische markt in 
het gehele land door de economische 
beleidscoördinatie tussen de 
entiteitsregeringen te versterken, obstakels 
voor een toereikend rechtskader te 
verwijderen en ervoor te zorgen dat 
bedrijven landelijk met elkaar 
concurreren;

29. herhaalt zijn oproep aan alle betrokken 
actoren om zich in te zetten voor de 
voltooiing van één economische markt in 
het gehele land door de economische 
beleidscoördinatie tussen de 
entiteitsregeringen te versterken, obstakels 
voor een toereikend rechtskader te 
verwijderen en in het gehele land  te 
zorgen voor economische groei en sociale 
gerechtigheid;

Or. el

Amendement 99
Doris Pack
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is verheugd over de vooruitgang die 
geboekt is met betrekking tot de 
aanneming op staatsniveau van de wet 
inzake staatssteun, en dringt er bij de 
Parlementaire Vergadering van Bosnië-
Herzegovina op aan deze wet onverwijld 
aan te nemen zodat de SAO in werking 
kan treden omdat deze wet een van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding is;

30. is verheugd over de aanneming van de
wet inzake staatssteun door beide kamers 
van de Parlementaire Vergadering van 
Bosnië-Herzegovina; stelt vast dat deze 
wet een van de voorwaarden is om de SAO 
in werking te laten treden; doet een beroep 
op de autoriteiten om de 
uitvoeringsvoorschriften van deze wet af 
te stemmen op het acquis;

Or. en

Amendement 100
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is verheugd over de vooruitgang die 
geboekt is met betrekking tot de 
aanneming op staatsniveau van de wet 
inzake staatssteun, en dringt er bij de 
Parlementaire Vergadering van Bosnië-
Herzegovina op aan deze wet onverwijld 
aan te nemen zodat de SAO in werking kan 
treden omdat deze wet een van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding is;

30. is verheugd over de vooruitgang die 
geboekt is met betrekking tot de 
aanneming op staatsniveau van de wet 
inzake staatssteun, en dringt er bij de 
Parlementaire Vergadering van Bosnië-
Herzegovina op aan deze wet onverwijld 
aan te nemen zodat de SAO in werking kan 
treden omdat deze wet een van de 
voorwaarden voor inwerkingtreding is;
stelt met bezorgdheid vast dat het 
wetsvoorstel bepalingen inzake het 
quorum omvat, die de werking van de 
toezichthoudende autoriteit (de Raad voor 
staatssteun) zouden kunnen blokkeren;

Or. en
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Amendement 101
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de nieuwe regering een 
efficiënt en duurzaam stelsel van sociale 
zekerheid te ontwikkelen, alsmede ervoor 
te zorgen dat sociale uitkeringen beter 
terechtkomen; verzoekt de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina zich extra in te 
spannen op de gebieden werkgelegenheid, 
sociale cohesie en gendergelijkheid; acht 
het van essentieel belang dat de coördinatie 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt 
verbeterd om beter te kunnen voldoen aan 
de eisen van de arbeidsmarkt;

31. verzoekt de nieuwe regering een 
efficiënt en duurzaam stelsel van sociale 
zekerheid te ontwikkelen, alsmede ervoor 
te zorgen dat sociale uitkeringen beter 
terechtkomen; verzoekt de autoriteiten van 
Bosnië-Herzegovina zich extra in te 
spannen op de gebieden werkgelegenheid, 
sociale cohesie en gendergelijkheid; acht 
het van essentieel belang dat de coördinatie 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt 
verbeterd om beter te kunnen voldoen aan 
de eisen van de arbeidsmarkt; spoort de 
regering ertoe aan om, als deel van de 
verbetering van het hoger onderwijs, 
ervoor te zorgen dat afgestudeerden over 
diploma's beschikken die 
werkgelegenheid en beroepsaanspraken 
op de arbeidsmarkt garanderen;

Or. el

Amendement 102
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. dringt er bij de nieuwe regering op 
aan de omvang van de 
grijzemarkteconomie terug te dringen, 
omdat deze, ook al verlicht zij de 
negatieve gevolgen van de hoge 
werkloosheid, ook een zeer ongunstige 
bijdrage levert aan de fiscale situatie van 
de staat en zijn duurzaamheid op de 
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middellange termijn;

Or. en

Amendement 103
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt er bij de staats- en 
entiteitsregeringen op aan de obstakels te 
verwijderen die zorgen voor lage 
arbeidsmobiliteit in het land, nl. door de 
bepalingen van de verschillende 
arbeidswetgevingen en pensioen- en 
socialezekerheidsstelsels tussen de 
entiteiten en ook tussen de kantons te 
harmoniseren, waardoor de mobiliteit in 
het gehele land zou worden gestimuleerd;

32. dringt er bij de staats- en 
entiteitsregeringen op aan de obstakels te 
verwijderen die zorgen voor lage 
arbeidsmobiliteit in het land, nl. door de 
bepalingen van de verschillende 
arbeidswetgevingen en pensioen- en 
socialezekerheidsstelsels tussen de 
entiteiten en ook tussen de kantons te 
harmoniseren, waardoor de mobiliteit en 
overdraagbaarheid van uitkeringen in het 
gehele land zou worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 104
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept het feit dat Bosnië-
Herzegovina de voornaamste verdragen 
inzake arbeidsrechten van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en het herzien Europees Sociaal Handvest 
heeft geratificeerd; vestigt de aandacht op 
het feit dat de arbeids- en 
vakbondsrechten nog steeds beperkt zijn 
en doet een beroep op de regering van 
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Bosnië-Herzegovina om deze rechten te 
versterken en zich in te zetten voor de 
harmonisatie van het desbetreffende 
wettelijke kader in het gehele land;

Or. en

Amendement 105
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie om een 
gedetailleerde routekaart voor te stellen 
om de mobiliteit en de toegang van 
studenten, stagiairs en werknemers tot de 
arbeidsmarkt en het onderwijs in de 
Europese Economische Ruimte te 
vergroten, met inbegrip van programma's 
voor circulaire arbeidsmigratie;

Or. en

Amendement 106
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. dringt er bij Bosnië-Herzegovina op 
aan, nu er tussen Bosnië-Herzegovina en 
Servië sprake is van goed nabuurschap,
de ondertekening van het protocol inzake 
de uitwisseling van bewijs in zaken die 
betrekking hebben op oorlogsmisdrijven
niet uit te stellen en nauwer samen te 
werken op dit gevoelige terrein; is echter 
verheugd over de bilaterale overeenkomst

35. is verheugd over de gestage 
verbetering van de betrekkingen met 
Servië en de sluiting van een bilaterale 
overeenkomst op het gebied van toerisme, 
bescherming tegen natuur- en andere 
rampen, samenwerking op veterinair 
gebied en de uitwisseling van gegevens 
inzake sociale verzekering, alsmede over 
politiële samenwerking en de 
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tussen Bosnië-Herzegovina en Servië over 
de samenwerking op het gebied van de 
uitwisseling van informatie bij de 
bestrijding van georganiseerde misdaad, 
smokkel en handel in drugs, menselijke 
organen, illegale migratie en terrorisme;

samenwerking op het gebied van de 
uitwisseling van informatie bij de 
bestrijding van georganiseerde misdaad, 
smokkel en handel in drugs, menselijke 
organen, illegale migratie en terrorisme;
dringt er bij Bosnië-Herzegovina op aan 
over te gaan tot de ondertekening van het 
protocol inzake de uitwisseling van bewijs 
in zaken die betrekking hebben op 
oorlogsmisdrijven en nauwer samen te 
werken op dit gevoelige terrein;

Or. en

Amendement 107
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. dringt er bij Bosnië-Herzegovina op 
aan, nu er tussen Bosnië-Herzegovina en 
Servië sprake is van goed nabuurschap, de 
ondertekening van het protocol inzake de 
uitwisseling van bewijs in zaken die 
betrekking hebben op oorlogsmisdrijven 
niet uit te stellen en nauwer samen te 
werken op dit gevoelige terrein; is echter 
verheugd over de bilaterale overeenkomst 
tussen Bosnië-Herzegovina en Servië over 
de samenwerking op het gebied van de 
uitwisseling van informatie bij de 
bestrijding van georganiseerde misdaad, 
smokkel en handel in drugs, menselijke 
organen, illegale migratie en terrorisme;

35. dringt er bij Bosnië-Herzegovina op 
aan, nu er tussen Bosnië-Herzegovina en 
Servië sprake is van goed nabuurschap, de 
ondertekening van het protocol inzake de 
uitwisseling van bewijs in zaken die 
betrekking hebben op oorlogsmisdrijven 
niet uit te stellen en nauwer samen te 
werken op dit gevoelige terrein; is echter 
verheugd over de bilaterale overeenkomst 
tussen Bosnië-Herzegovina en Servië over 
de samenwerking op het gebied van de 
uitwisseling van informatie bij de 
bestrijding van georganiseerde misdaad, 
smokkel en handel in drugs, menselijke 
organen, onwettige migratie en terrorisme;

Or. en

Amendement 108
Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
verzoening in de samenleving wordt 
belemmerd en ondermijnd door een 
tweedracht zaaiende retoriek en het 
gebrek aan respect voor de reconstructie 
van oorlogsmisdaden die onder andere 
door het ICTY wordt verricht, en dringt 
aan op een waardige benadering bij de 
omgang met het verleden; verzoekt de 
Servische openbare aanklagers van 
oorlogsmisdaden de arrestatiebevelen 
tegen Ejup Ganić en Jovan Divjak voor 
vermeende oorlogsmisdaden te 
heroverwegen, die volgens het ICTY en 
Interpol niet alleen ongegrond zijn, maar 
ook de regionale verzoening ernstig 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 109
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de regering van Bosnië-
Herzegovina alles in het  werk te stellen 
om de grensconflicten met haar buren tot 
een oplossing te brengen, hetzij via 
bilaterale overeenkomsten, hetzij met 
andere middelen;

Or. en
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Amendement 110
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina, aangezien Kroatiës 
toetreding tot de EU ook bilaterale 
implicaties zal hebben, alles in het werk te 
stellen om de relevante wetgeving van 
Bosnië-Herzegovina op de desbetreffende 
bestuursniveaus in overeenstemming te 
brengen met de EU-wetgeving op het 
gebied van veterinaire en fytosanitaire en 
voedselveiligheid, alsmede om bij een 
aantal grensovergangen met Kroatië de 
nodige infrastructuur aan te leggen of te 
verbeteren om de grenscontroles die door 
de EU worden vereist te vergemakkelijken;

36. verzoekt de autoriteiten van Bosnië-
Herzegovina, aangezien Kroatiës 
toetreding tot de EU ook bilaterale 
implicaties zal hebben, alles in het werk te 
stellen om de relevante wetgeving van 
Bosnië-Herzegovina op de desbetreffende 
bestuursniveaus in overeenstemming te 
brengen met de EU-wetgeving op het 
gebied van veterinaire en fytosanitaire en 
voedselveiligheid, alsmede om bij een 
aantal grensovergangen met Kroatië de 
nodige infrastructuur aan te leggen of te 
verbeteren om de grenscontroles die door 
de EU worden vereist te vergemakkelijken;
onderstreept dat bilaterale vraagstukken 
door de betrokken partijen op vastberaden 
wijze dienen te worden opgelost in een 
geest van goed nabuurschap en rekening 
houdend met de algemene belangen van 
de EU;

Or. en

Amendement 111
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is bezorgd over het gebrek vaan 
vooruitgang bij het oplossen van de 
hangende kwesties met Kroatië, met name 
de grensafbakening te land en ter zee en 
het gebruik van de haven van Ploče; wijst 
erop dat beide buurlanden de langste 
grens in de regio delen (1000 km) en doet 
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derhalve een beroep op beide zijden om 
hun inspanningen te intensiveren om een 
voor beide zijden aanvaardbare oplossing 
te vinden; beveelt aan om, indien dit niet 
via bilaterale onderhandelingen lukt, een 
beroep te doen op internationale arbitrage 
zoals in het geval van de onopgeloste 
grenskwestie tussen Slovenië en Kroatië; 
wijst andermaal op zijn bezorgdheid over 
het feit dat de Kroatische bouwplannen 
voor de brug van Pelješac, waartegen 
Bosnië-Herzegovina gekant is, schade kan 
berokkenen aan de toekomstige 
ontwikkeling van de Bosnische haven 
Neum en in beide landen tot 
milieuproblemen kan leiden;

Or. en

Amendement 112
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om Bosnië-Herzegovina geen EU-
lidmaatschap in het vooruitzicht te stellen;

Or. nl


