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Punkt 43 a (nyt) 
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 43a. 43a. glæder sig over den konference 

på højt plan mellem EU og 

Balkanlandene, som blev afholdt den 2. 

juni 2010 i Sarajevo med fuld deltagelse 

af alle de i regionen berørte parter; håber, 

at konferencen vil stimulere EU-

udvidelsesprocessen i Sydøsteuropa og 

øge det regionale ansvar for det 

nødvendige samarbejde og reformer;  

understreger, at en klar tidsplan for 

mulighederne og åbne vurderinger fra 

Kommissionens side vil kunne sætte gang 

i et positivt samspil mellem landene på det 

vestlige Balkan på deres vej til EU-

tiltrædelse; glæder sig over, at lederne af 

Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien 

og Montenegro har udtrykt vilje til at 

støtte hinandens ansøgninger om 

tiltrædelse af EU; 

Or. en 
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Punkt 43 b (nyt) 
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 43b. bifalder de nylige udtalelser fra 

Kroatiens præsident, som undskyldte den 

kroatiske politik i Bosnien-Hercegovina i 

1990’erne og udtrykte respekt for ofrene 

fra hver samfundsgruppe; opfatter denne 

gestus som et vigtigt skridt i retning af 

etnisk forsoning mellem nationerne på 

Balkan; opfordrer Bosnien-Hercegovinas 

øvrige nabolande til at følge dette 

eksempel; 

Or. en 
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 43c. opfordrer Kroatien og Bosnien-

Hercegovina til at finde en 

forhandlingsløsning for så vidt angår de 

kroatiske planer for opførelsen af 

Pelješac-broen, som Bosnien-

Hercegovina modsætter sig; er foruroliget 

over den kroatiske premierministers 

seneste meddelelse om, at Kroatien 

eventuelt vil anmode om EU-midler til at 

fremskynde de kontroversielle 

bygningsarbejder på denne bro;  påpeger, 

at projektet vil kunne skade den 

fremtidige udvikling af den bosniske havn 

Neum og skabe økologiske problemer i 

begge lande; 

Or. en 
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Punkt G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at Rådet og 

Kommissionen må udvise større 

ledelseskraft og evne til at være drivkraft 

bag indledningen til og gennemførelsen af 

yderligere reformer, 

G. der henviser til, at Rådet, 

Kommissionen og Den Europæiske 

Unions Særlige Repræsentant må udvise 

mere beslutsomhed og evne til at bistå 

myndighederne i Bosnien-Hercegovina 

med at opfylde den påkrævede 

reformagenda, 

Or. en 
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4.  opfordrer næstformanden/Den 

Højtstående Repræsentant og 

kommissæren for udvidelse og den 

europæiske naboskabspolitik til fuldt ud at 

gøre brug af EU's indflydelse på 

politikerne fra Bosnien-Hercegovina, så de 

involverer sig mere i de fælles bestræbelser 

på at opfylde kravene i forbindelse med det 

europæiske partnerskab og samtlige 

forpligtelser, der indgår i stabilitets- og 

associeringsaftalen; minder alle politiske 

aktører om, at disse to dokumenter er 

køreplanen for integrationen i EU, og at det 

er dem, der over for borgerne er ansvarlige 

for at opnå kompromisser og enighed om 

reformer; tilskynder næstformanden/Den 

Højtstående Repræsentant og 

Kommissionen til at gøre mere 

sammenhængende og resultatorienteret 

brug af EU's konditionalitetsprincip for at 

opfylde de virkelige behov hos 

befolkningen i Bosnien-Hercegovina; 

4. opfordrer næstformanden/den 

højtstående repræsentant og kommissæren 

for udvidelse og den europæiske 

naboskabspolitik til at gøre brug af deres 

indflydelse på politikerne fra Bosnien-

Hercegovina, så de involverer sig i de 

fælles bestræbelser på at opfylde kravene i 

forbindelse med det europæiske 

partnerskab og samtlige forpligtelser, der 

indgår i stabilitets- og associeringsaftalen; 

minder alle politiske aktører om, at disse to 

dokumenter er køreplanen for integrationen 

i EU, og at det er dem, der over for 

borgerne er ansvarlige for at opnå 

kompromisser og enighed om reformer; 

tilskynder næstformanden/Den Højtstående 

Repræsentant og Kommissionen til at gøre 

mere sammenhængende og 

resultatorienteret brug af EU's 

konditionalitetsprincip for at opfylde de 

virkelige behov hos befolkningen i 

Bosnien-Hercegovina; 

Or. en 
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8. opfordrer de to enheder og især 

Republika Srpskas regering til at overholde 

Dayton-fredsaftalen i sin helhed og ikke 

drage nogen af de foranstaltninger i tvivl, 

der er truffet på grundlag af denne aftale og 

FN-resolutioner; mener, at Den Høje 

Repræsentant er den højeste 

myndighedsinstans, hvad angår 

fortolkningen og gennemførelsen af 

fredsaftalen på det civile område; 

understreger, at personlige angreb og 

trusler om retlige skridt over for Den Høje 

Repræsentant og hans personale ikke er 

acceptable; 

8. opfordrer de to enheder og samtlige 

politiske kræfter, især Republika Srpskas 

regering, til at overholde Dayton-

fredsaftalen i sin helhed og ikke drage 

nogen af de foranstaltninger i tvivl, der er 

truffet på grundlag af denne aftale og FN-

resolutioner; mener, at Den Høje 

Repræsentant er den højeste 

myndighedsinstans, hvad angår 

fortolkningen og gennemførelsen af 

fredsaftalen på det civile område; 

opfordrer alle politiske aktører til at 

behandle Den Høje Repræsentant og hele 

det internationale personale i landet med 

behørig respekt og afholde sig fra ethvert 

personligt angreb; 

Or. en 
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Punkt 11 
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11. opfordrer EU og dets medlemsstater til 

at modarbejde den ligegyldighed, der 

hersker i store dele af det politiske 

establishment, ved at etablere et 

privilegeret partnerskab og yde støtte til 

civilsamfundet, de uafhængige medier og 

erhvervslivet og udvikle projekter til at 

fremme aktiv politisk deltagelse, især for 

unge bosniere; 

11. opfordrer EU og dets medlemsstater til 

at styrke det privilegerede partnerskab og 

yde støtte til civilsamfundet, de 

uafhængige medier og erhvervslivet og 

udvikle projekter til at fremme aktiv 

politisk deltagelse, især for unge bosniere; 

Or. en 

 

 


