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15.6.2010 B7-0342/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Situácia v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

36. naliehavo vyzýva parlament Bosny a 
Hercegoviny, aby bezodkladne prijal zákon 
o sčítaní ľudu, ktorý umožní uskutočniť 
všeobecné sčítanie ľudu v roku 2011, ktoré 
je jasným predpokladom pre možnosť 
vstupu do EÚ a je nevyhnutné pre 
hospodársky a sociálny rozvoj krajiny, ako 
aj pokračovanie poskytovania pomoci EÚ; 

36. naliehavo vyzýva parlament Bosny a 
Hercegoviny, aby bezodkladne prijal zákon 
o sčítaní ľudu, ktorý umožní uskutočniť 
všeobecné sčítanie ľudu v roku 2011, ktoré 
je jasným predpokladom pre možnosť 
vstupu do EÚ a je nevyhnutné pre 
hospodársky a sociálny rozvoj krajiny, ako 
aj pokračovanie poskytovania pomoci EÚ; 
zdôrazňuje, že z dôvodu citlivosti tejto 
problematiky by nemalo byť povinné 
odpovedať na akúkoľvek otázku týkajúcu 
sa etnického pôvodu; 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Situácia v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

28. víta prijatie legislatívneho návrhu 
Komisie o liberalizácii vízového režimu 
dňa 27. mája; 

28. víta prijatie legislatívneho návrhu 
Komisie o liberalizácii vízového režimu 
dňa 27. mája a vyzýva Komisiu, aby v 
nadchádzajúcich mesiacov overovala 
plnenie zvyšných kritérií s cieľom 
pripraviť podmienky na to, aby Rada a 
Parlament mohli schváliť zavedenie 
bezvízového styku pre občanov Bosny do 
konca roku 2010; 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Situácia v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

M. keďže z dôvodu nedostatočného 
plnenia potrebných kritérií sa na Bosnu a 
Hercegovinu nevzťahuje nariadenie Rady 
z 30. novembra 2009, na základe ktorého 
sa trom krajinám západného Balkánu 
priznalo právo na bezvízový styk pri 
cestovaní do schengenského priestoru, 

M. keďže Komisia 27. mája 2010 
predložila legislatívny návrh 
o liberalizácii vízového režimu pre Bosnu 
a Hercegovinu (COM(2010)256 
v konečnom znení), ktorý formálne otvára 
cestu k možnej liberalizácii v roku 2010, 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Situácia v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

N. keďže Francúzsko, Taliansko a 
Luxembursko ešte stále neratifikovali 
dohodu o stabilizácii a pridružení, čím 
odďaľujú proces európskej integrácie tejto 
krajiny, 

N. keďže Francúzsko, Grécko, Taliansko, 
Luxembursko a Španielsko ešte stále 
neratifikovali dohodu o stabilizácii 
a pridružení, čím odďaľujú proces 
európskej integrácie tejto krajiny, 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Situácia v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

H. keďže predčasné uzavretie Úradu 
vysokého predstaviteľa (OHR) s 
legitímnym cieľom podporiť lokálnu 
spoluzodpovednosť za politický proces by 
mohlo mať vplyv na stabilitu krajiny a na 
tempo a výsledok veľmi potrebných 
reforiem; keďže konečným cieľom zostáva 
prechod od OHR k osobitnému zástupcovi 
EÚ s posilnenými právomocami, 

H. keďže predčasné uzavretie Úradu 
vysokého predstaviteľa (OHR) 
s legitímnym cieľom podporiť lokálnu 
spoluzodpovednosť za politický proces by 
mohlo mať vplyv na stabilitu krajiny a na 
tempo a výsledok veľmi potrebných 
reforiem; keďže nevyhnutným krokom 
vytvárajúcim podmienky pre status 
kandidátskej krajiny zostáva prechod od 
OHR k osobitnému zástupcovi EÚ 
s posilnenými právomocami, 

Or. en 

 
 


