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16.6.2010 B7-0342/7 

Изменение  7 

Emine Bozkurt и María Muñiz De Urquiza 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

Положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 43а. приветства проведената на 2 

юни 2010 г. в Сараево среща на високо 

равнище ЕС-Балкани с пълното 

участие на всички заинтересовани 

страни от региона; надява се 

конференцията да даде нов тласък на 

разширяването на ЕС в Югоизточна 

Европа и да засили регионалната 

съпричастност към необходимото 

сътрудничество и реформи; 

подчертава, че един ясен график на 

възможностите и прозрачно 

оценяване от страна на Комисията 

биха дали тласък на положителното 

взаимодействие между страните от 

Западните Балкани по пътя им на 

присъединяване към ЕС; приветства 

ангажимента, поет от лидерите на 

Босна и Херцеговина, Хърватия, 

Сърбия и Черна гора, които обещават 

да подкрепят стремежите за 

присъединяване към ЕС на своите 

съответни държави; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/8 

Изменение  8 

Emine Bozkurt  

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

Положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 43б. приветства неотдавнашните 

изявления на хърватския президент, 

който се извини за политиката на 

Хърватия в Босна и Херцеговина през 

90-те години на 20 век и отдаде почит 

на жертвите от всяка общност; 

счита този жест за важна крачка в 

насърчаването на етническо 

помирение между балканските нации; 

призовава другите съседни на Босна и 

Херцеговина страни да последват 

този пример; 

Or. en 



 

AM\820750BG.doc  PE441.922v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

16.6.2010 B7-0342/9 

Изменение  9 

Emine Bozkurt  

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

Положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 43в. призовава Хърватия и Босна и 

Херцеговина да се споразумеят за 

решение във връзка с плановете за 

строителството на моста Pelješac, 

на което Босна и Херцеговина се 

противопоставя; загрижен е поради 

неотдавнашното съобщение на 

хърватския министър-председател за 

евентуално кандидатстване на 

Хърватия за европейско финансиране 

за ускоряване на пораждащото 

противоречия строителство на 

моста; посочва, че проектът би могъл 

да навреди на бъдещото развитие на 

босненското пристанище Неум и че 

поражда и в двете страни тревоги за 

околната среда; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/10 

Изменение  10 

Emine Bozkurt и Maria Eleni Koppa 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

Положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че Съветът и 

Комисията трябва да покажат по-силна 

лидерска позиция и способност да 

бъдат движеща сила в 

предприемането и изпълнението на 

по-нататъшни реформи, 

Ж. като има предвид, че Съветът, 

Комисията и специалният 

представител на ЕС трябва да покажат 

по-силна решимост и способност да 

помогнат на органите на властта в 

Босна и Херцеговина да следват 

програмата от необходими реформи, 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/11 

Изменение  11 

Emine Bozkurt и Maria Eleni Koppa 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

Положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приканва заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител 

(ЗП/ВП) и члена на ЕК, отговарящ за 

разширяването и европейската политика 

на съседство, да използват пълноценно 

средствата на ЕС, за да въздействат 

на политиците от Босна и Херцеговина, 

с цел те да полагат по-съгласувани 

усилия за покриване на изискванията на 

Европейското партньорство, както и 

всички задължения, произтичащи от 

Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране; припомня на всички 

участници в политическия процес, че 

тези два документа са пътната карта за 

интеграция в ЕС, и че тяхна отговорност 

пред гражданите е да постигнат 

споразумение относно реформите; 

насърчава ЗП/ВП и Комисията за по-

последователно и целенасочено 

използване на условията на ЕС, за да се 

отговори на реалните потребности на 

народите на Босна и Херцеговина; 

4. приканва заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител 

(ЗП/ПВ) и члена на ЕК, отговарящ за 

разширяването и европейската политика 

на съседство, да упражнят влиянието 

си върху политиците от Босна и 

Херцеговина, с цел те да полагат по-

съгласувани усилия за покриване на 

изискванията на Европейското 

партньорство, както и всички 

задължения, произтичащи от 

Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране; припомня на всички 

участници в политическия процес, че 

тези два документа са пътната карта за 

интеграция в ЕС, и че тяхна отговорност 

пред гражданите е да постигнат 

споразумение относно реформите; 

насърчава ЗП/ВП и Комисията за по-

последователно и целенасочено 

използване на условията на ЕС, за да се 

отговори на реалните потребности на 

народите на Босна и Херцеговина; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/12 

Изменение  12 

Emine Bozkurt и Maria Eleni Koppa 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

Положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава двете автономни области, и 

по-конкретно правителството на 

Република Сръбска, да спазват 

Дейтънското мирно споразумение в 

неговата цялост и да не оспорват 

действия, предприети въз основа на 

Споразумението и на резолюции на 

Съвета за сигурност на ООН; счита, че 

върховният представител има право на 

окончателно тълкуване по въпросите на 

гражданското прилагане на мирното 

споразумение; всякакви лични нападки 

и заплахи за правни действия срещу 

върховния представител и неговия 

екип са неприемливи; 

8. призовава двете автономни области и 

всички политически сили, и по-

конкретно правителството на Република 

Сръбска, да спазват Дейтънското мирно 

споразумение в неговата цялост и да не 

оспорват действия, предприети въз 

основа на Споразумението и на 

резолюции на Съвета за сигурност на 

ООН; счита, че върховният 

представител има право на окончателно 

тълкуване по въпросите на 

гражданското прилагане на мирното 

споразумение; призовава всички 

политически участници да третират 

с нужното уважение върховния 

представител и целия международен 

екип в страната и да се въздържат 

от всякакви лични нападки; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/13 

Изменение  13 

Emine Bozkurt и Maria Eleni Koppa 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0342/2010 

Doris Pack 

от името на комисията по външни работи 

Положението в Босна и Херцеговина 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава ЕС и държавите-членки 

да противодействат на 

равнодушието на голяма част от 

политическата класа, като 

установят привилегировано 

партньорство с гражданското 

общество и предоставят подкрепа на 

гражданското общество, независимите 

медии и деловите среди, както и да 

разработят проекти за стимулиране на 

активно политическо участие, особено 

за младите босненци; 

11. призовава ЕС и държавите-членки 

да засилят привилегированото 

партньорство, да предоставят подкрепа 

на гражданското общество, 

независимите медии и деловите среди, 

както и да разработят проекти за 

стимулиране на активно политическо 

участие, особено за младите босненци; 

Or. en 

 

 


