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Grozījums Nr.  1 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
par stāvokli Bosnijā un Hercegovinā 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. lai 2011. gadā valstī varētu veikt tautas 
skaitīšanu, aicina Bosnijas un 
Hercegovinas parlamentu steidzami 
pieĦemt Likumu par skaitīšanu, kas 
nepārprotami ir priekšnosacījums tam, lai 
nākotnē varētu pievienoties ES, un kam ir 
būtiska nozīme valsts ekonomiskajā un 
sociālajā attīstībā, kā arī ES atbalsta 
turpmākā saĦemšanā; 

36. lai 2011. gadā valstī varētu veikt tautas 
skaitīšanu, aicina Bosnijas un 
Hercegovinas parlamentu steidzami 
pieĦemt Likumu par skaitīšanu, kas 
nepārprotami ir priekšnosacījums tam, lai 
nākotnē varētu pievienoties ES, un kam ir 
būtiska nozīme valsts ekonomiskajā un 
sociālajā attīstībā, kā arī ES atbalsta 
turpmākā saĦemšanā; uzsver, ka šā 
jautājuma jutīguma dēĜ nevajadzētu 

noteikt obligātu prasību atbildēt uz 

jebkādiem jautājumiem par personas 

etnisko piederību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
par stāvokli Bosnijā un Hercegovinā 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. atzinīgi vērtē to, ka 27. maijā tika 
pieĦemts Komisijas likumdošanas 
priekšlikums par vīzu režīma atvieglošanu;  

28. atzinīgi vērtē to, ka 27. maijā tika 
pieĦemts Komisijas likumdošanas 
priekšlikums par vīzu režīma atvieglošanu, 
un aicina Komisiju pārbaudīt, vai 

turpmākajos mēnešos tiks izpildīti vēl 

atlikušie kritēriji, tādējādi veicot 

priekšdarbus Padomes un Parlamenta 

apstiprināšanas procesam, lai atceltu vīzu 

režīmu Bosnijas un Hercegovinas 

pilsoĦiem līdz 2010. gada beigām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
par stāvokli Bosnijā un Hercegovinā 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā Bosnija un Hercegovina netika 
iekĜauta Padomes 2009. gada 30. novembra 
regulā, ar ko triju Rietumbalkānu valstu 
pilsoĦiem tika piešėirtas tiesības bez vīzām 
ieceĜot Šengenas zonā, jo tā nebija 
izpildījusi nepieciešamos kritērijus; 

M. tā kā Komisija 2010. gada 27. maijā 
iesniedza likumdošanas priekšlikumu par 

vīzu režīma liberalizāciju attiecībā uz 

Bosniju un Hercegovinu (COM(2010)256 

galīgā redakcija), ar ko oficiāli paver ceĜu 

iespējamai vīzu liberalizācijai 2010. gadā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
par stāvokli Bosnijā un Hercegovinā 

Rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā Francija, Itālija un Luksemburga 
vēl nav ratificējušas stabilitātes un 
asociācijas nolīgumu, kas kavē šīs valsts 
Eiropas integrācijas procesu; 

N. tā kā Francija, Grieėija, Itālija, 
Luksemburga un Spānija vēl nav 
ratificējušas stabilitātes un asociācijas 
nolīgumu, kas kavē šīs valsts Eiropas 
integrācijas procesu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
par stāvokli Bosnijā un Hercegovinā 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā Augstā pārstāvja biroja 
priekšlaicīga slēgšana, Ħemot vērā 
pamatoto vēlmi palielināt vietējo 
dalībnieku atbildības uzĦemšanos par 
politisko procesu, var ietekmēt stabilitāti 
valstī un nepieciešamo reformu īstenošanas 
gaitu un rezultātus; tā kā svarīgākais 
mērėis vēl joprojām ir pāreja no Augstā 
pārstāvja biroja uz ES īpašo pārstāvi ar 
lielākām pilnvarām; 

H. tā kā Augstā pārstāvja biroja 
priekšlaicīga slēgšana, Ħemot vērā 
pamatoto vēlmi palielināt vietējo 
dalībnieku atbildības uzĦemšanos par 
politisko procesu, var ietekmēt stabilitāti 
valstī un nepieciešamo reformu īstenošanas 
gaitu un rezultātus; tā kā būtisks 
pasākums, lai sagatavotu valsti 

kandidātvalsts statusam, vēl joprojām ir 
pāreja no Augstā pārstāvja biroja uz ES 
īpašo pārstāvi ar lielākām pilnvarām; 

Or. en 

 
 


