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om situationen i Bosnien-Hercegovina 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. opfordrer Bosnien-Hercegovinas 

parlament til, hvis det skal blive i stand til 

at gennemføre en landsomfattende 

folketælling i 2011, omgående at vedtage 

folketællingsloven, der er en klar 

forudsætning for udsigterne til 

medlemskab af Den Europæiske Union og 

er væsentlig for landets økonomiske og 

sociale udvikling samt for fortsat EU-

støtte; 

36. opfordrer Bosnien-Hercegovinas 

parlament til, hvis det skal blive i stand til 

at gennemføre en landsomfattende 

folketælling i 2011, omgående at vedtage 

folketællingsloven, der er en klar 

forudsætning for udsigterne til 

medlemskab af Den Europæiske Union og 

er væsentlig for landets økonomiske og 

sociale udvikling samt for fortsat EU-

støtte; understreger, at som følge af 

emnets følsomhed bør der ikke være pligt 

til at svare på spørgsmål om etnisk 

tilhørsforhold; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over vedtagelsen af 

Kommissionens lovgivningsforslag om 

visumliberalisering den 27. maj 2010; 

28. glæder sig over vedtagelsen af 

Kommissionens lovgivningsforslag om 

visumliberalisering den 27. maj 2010 og 

opfordrer Kommissionen til at kontrollere, 

at de resterende målsætninger opfyldes 

inden for de kommende måneder, således 

at det bliver muligt for Rådet og 

Parlamentet inden udgangen af 2010 at 

godkende indførelsen af visumfritagelse 

for bosniske statsborgere; 

Or. en 
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Punkt M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at Bosnien-

Hercegovina på grund af manglende 

opfyldelse af de nødvendige kriterier ikke 

var medtaget i Rådets forordning af 30. 

november 2009, der gav borgerne fra tre 

lande i det vestlige Balkan ret til visumfri 

rejse i Schengenområdet, 

M. der henviser til, at Kommissionen den 

27. maj 2010 fremsatte et 

lovgivningsmæssigt forslag om 

visumfritagelse for Bosnien-Hercegovina 

(KOM(2010)256), der åbner op for en 

mulig liberalisering i 2010; 

Or. en 
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Punkt N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at Frankrig, Italien og 

Luxembourg endnu ikke har ratificeret 

stabiliserings- og associeringsaftalen, 

hvorved de forsinker processen for landets 

integration i Den Europæiske Union, 

N. der henviser til, at Frankrig, 

Grækenland, Italien, Luxembourg og 

Spanien endnu ikke har ratificeret 

stabiliserings- og associeringsaftalen, 

hvorved de forsinker processen for landets 

integration i Den Europæiske Union, 

Or. en 



 

AM\820544DA.doc  PE441.922v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

15.6.2010 B7-0342/5 

Ændringsforslag  5 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0342/2010 

Doris Pack 

for Udenrigsudvalget 

om situationen i Bosnien-Hercegovina 

Forslag til beslutning 

Punkt H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at en forhastet 

nedlæggelse af Den Høje Repræsentants 

mandat på grundlag af det legitime ønske 

om at udvide det lokale ansvar for den 

politiske proces kunne få indvirkning på 

landets stabilitet og tempoet og resultatet af 

de yderst nødvendige reformer; der 

henviser til, at overgangen fra Den Høje 

Repræsentant til en styrket Særlig 

Repræsentant for EU fortsat er det 

endelige mål, 

H. der henviser til, at en forhastet 

nedlæggelse af Den Høje Repræsentants 

mandat på grundlag af det legitime ønske 

om at udvide det lokale ansvar for den 

politiske proces kunne få indvirkning på 

landets stabilitet og tempoet og resultatet af 

de yderst nødvendige reformer; der 

henviser til, at overgangen fra Den Høje 

Repræsentant til en styrket Særlig 

Repræsentant for EU fortsat udgør et 

uomgængeligt skridt, der åbner op for 

opnåelsen af status som kandidatland, 

Or. en 

 

 


