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15.6.2010 B7-0342/1 

Изменение  1 

Judith Sargentini 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. настоятелно призовава Народното 

събрание на Босна и Херцеговина да 

приеме незабавно, за да бъде възможно 

провеждането на национално 

преброяване на населението през 

2011 г., Закона за преброяването на 

населението, който представлява ясно 

предварително условие за възможността 

за присъединяване към ЕС и е от 

съществено значение за икономическото 

и социално развитие на страната, както 

и за трайното подпомагане от страна на 

ЕС; 

36. настоятелно призовава Народното 

събрание на Босна и Херцеговина да 

приеме незабавно, за да бъде възможно 

провеждането на национално 

преброяване на населението през 

2011 г., Закона за преброяването на 

населението, който представлява ясно 

предварително условие за възможността 

за присъединяване към ЕС и е от 

съществено значение за икономическото 

и социално развитие на страната, както 

и за трайното подпомагане от страна на 

ЕС; подчертава, че поради 

чувствителността на въпроса, не 

следва да бъде задължително да се 

дава отговор на всички въпроси, 

свързани с етническата 

принадлежност; 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/2 

Изменение  2 

Judith Sargentini 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. приветства приемането на 27 май на 

законодателното предложение на 

Комисията относно либерализирането 

на визовия режим; 

28. приветства приемането на 27 май на 

законодателното предложение на 

Комисията относно либерализирането 

на визовия режим и призовава 

Комисията да провери дали 

останалите критерии са изпълнени 

през следващите месеци, с цел да се 

даде възможност на Съвета и 

Парламента да одобрят 

премахването на визите за 

босненските граждани до края на 

2010 г. 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/3 

Изменение  3 

Judith Sargentini 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Съображение M 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че като не успя 

адекватно да изпълни необходимите 

критерии, Босна и Херцеговина не беше 

включена в регламента на Съвета от 30 

ноември 2009 г., с който на гражданите 

от три западнобалкански държави се 

предоставя правото на безвизово 

пътуване в Шенгенското пространство, 

М. като има предвид, че Комисията 

внесе законодателно предложение за 

либерализиране на визовия режим за 

Босна и Херцеговина на 27 май 2010 г. 

(COM (2010)256 окончателен), което 

официално дава възможност за 

евентуално либерализиране през 

2010 г. 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/4 

Изменение  4 

Judith Sargentini 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Съображение Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н. като има предвид, че Франция, 

Италия и Люксембург все още не са 

ратифицирали Споразумението за 

стабилизиране и асоцииране и по този 

начин забавят процеса на европейска 

интеграция на държавата, 

Н. като има предвид, че Гърция, 

Испания, Италия, Люксембург и 

Франция все още не са ратифицирали 

Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране и по този начин забавят 

процеса на европейска интеграция на 

държавата, 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/5 

Изменение  5 

Judith Sargentini 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че 

преждевременното прекратяване на 

дейността на Службата на върховния 

представител, основаващо се на 

правомерното желание да се засили 

ролята на местните структури в 

политическия процес, може да окаже 

въздействие върху стабилността на 

държавата и върху темповете и 

резултата от изключително 

необходимите реформи; като има 

предвид, че крайната цел остава 

преход от Службата на върховния 

представител към специален 

представител на ЕС със засилени 

функции, 

З. като има предвид, че 

преждевременното прекратяване на 

дейността на Службата на върховния 

представител, основаващо се на 

правомерното желание да се засили 

ролята на местните структури в 

политическия процес, може да окаже 

въздействие върху стабилността на 

държавата и върху темповете и 

резултата от изключително 

необходимите реформи; като има 

предвид, че преходът от Службата на 

върховния представител към специален 

представител на ЕС със засилени 

функции остава задължителна стъпка 

преди получаването на статут на 

страна кандидатка за членство в ЕС, 

Or. en 

 

 


