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43.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 43.a atzinīgi vērtē ES un Balkānu reăiona 
valstu augsta līmeĦa sanāksmi, kura 
2010. gada 2. jūnijā notika Sarajevā un 
kurā piedalījās visas reăiona ieinteresētās 
personas; pauž cerību, ka konference 
radīs jaunu impulsu attiecībā uz ES 
paplašināšanos dienvidaustrumu virzienā 
un sekmēs vajadzīgo reăionālo sadarbību 
un reformas; uzsver, ka Komisija, nākot 
klajā ar precīzu grafiku iespēju 
realizēšanai un veicot pārredzamus 
novērtējumus, varētu veicināt pozitīvu 
Rietumbalkānu valstu sadarbību to 
virzībā uz pievienošanos ES; atzinīgi vērtē 
Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas un 
Serbijas un Melnkalnes vadītāju 
apĦemšanos atbalstīt vienai otras virzību 
uz pievienošanos ES; 
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 43.b pauž gandarījumu par nesenajiem 
Horvātijas prezidenta paziĦojumiem, kurš 
atvainojās par Horvātijas politiku Bosnijā 
un Hercegovinā 90. gados un godināja 
abu kopienu upuru piemiĦu; uzskata šo 
žestu par svarīgu soli uz Balkānu tautu 
etnisko samierināšanos; aicina citas 
Bosnijas un Hercegovinas kaimiĦvalstis 
sekot šim piemēram; 
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43.c punkts (jauns) 
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 43.c aicina Horvātiju un Bosniju un 
Hercegovinu rast abām valstīm 
pieĦemamu risinājumu attiecībā uz 
Horvātijas plāniem būvēt Pelješac tiltu, 
pret ko Bosnija un Hercegovina iebilst; 
pauž bažas par Horvātijas 
premjerministra neseno paziĦojumu par 
iespējamu Horvātijas pieteikumu Eiropas 
finansējuma saĦemšanai, lai paātrinātu 
polemiku izraisījušo tilta būvniecību; 
norāda, ka šis projekts varētu kaitēt 
Bosnijas Neumas ostas attīstībai nākotnē 
un rada ekoloăiska rakstura bažas abās 
valstīs; 
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G apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā Padomei un Komisijai ir jāparāda, 
ka tās var uzĦemties lielāku vadību un būt 
par turpmāku reformu uzsākšanas un 
īstenošanas dzinējspēku; 

G. tā kā Padomei, Komisijai un Eiropas 
Savienības īpašajam pārstāvim ir jāparāda 
mērėtiecība un spēja palīdzēt Bosnijas un 
Hercegovinas varas iestādēm īstenot 
nepieciešamo reformu programmu; 

Or. en 
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4. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci 
un augsto pārstāvi un paplašināšanās un 
Eiropas kaimiĦattiecību politikas komisāru 
izmantot visus ES rīcībā esošos līdzekĜus, 
lai panāktu, ka Bosnijas un Hercegovinas 
politiėi iesaistās saskaĦotākos pasākumos, 
kuru mērėis ir izpildīt prasības, lai varētu 
iestāties ES, un izpildīt visas saistības, kas 
izriet no stabilizācijas un asociācijas 
nolīguma; atgādina visiem politiskajiem 
dalībniekiem, ka šie divi dokumenti ir ES 
integrācijas ceĜvedis un ka to pienākums 
attiecībā pret pilsoĦiem ir panākt 
kompromisu un vienošanos par reformām; 
mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci 
un augsto pārstāvi un Komisiju vairāk 
koncentrējoties uz rezultātiem un 
konsekventāk izmantot to, ka nosacījums 
dalībai ES ir noteiktu prasību izpilde, lai 
tādējādi apmierinātu Bosnijas un 
Hercegovinas iedzīvotāju patiesās 
vajadzības; 

4. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci 
un augsto pārstāvi un paplašināšanās un 
Eiropas kaimiĦattiecību politikas komisāru 
likt lietā savu ietekmi, lai panāktu, ka 
Bosnijas un Hercegovinas politiėi iesaistās 
saskaĦotākos pasākumos, kuru mērėis ir 
izpildīt prasības, lai varētu iestāties ES, un 
izpildīt visas saistības, kas izriet no 
stabilizācijas un asociācijas nolīguma; 
atgādina visiem politiskajiem 
dalībniekiem, ka šie divi dokumenti ir ES 
integrācijas ceĜvedis un ka to pienākums 
attiecībā pret pilsoĦiem ir panākt 
kompromisu un vienošanos par reformām; 
mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci 
un augsto pārstāvi un Komisiju vairāk 
koncentrējoties uz rezultātiem un 
konsekventāk izmantot to, ka nosacījums 
dalībai ES ir noteiktu prasību izpilde, lai 
tādējādi apmierinātu Bosnijas un 
Hercegovinas iedzīvotāju patiesās 
vajadzības; 

Or. en 
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8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. aicina abas administratīvi politiskās 
vienības un jo īpaši Serbu Republikas 
valdību pilnīgi ievērot Deitonas miera 
līgumu un neapstrīdēt darbības, kas 
veiktas, pamatojoties uz šo līgumu un 
ANO Drošības padomes rezolūcijām 
uzskata, ka galīgo lēmumu par miera 
līguma civilās piemērošanas interpretāciju 
pieĦem Augstais pārstāvis; personīgi 
uzbrukumi Augstajam pārstāvim un viĦa 
personālam, kā arī draudi uzsākt 
tiesvedību ir nepieĦemami; 

8. aicina abas administratīvi politiskās 
vienības un visus politiskos spēkus, jo īpaši 
Serbu Republikas valdību, pilnībā ievērot 
Deitonas miera līgumu un neapstrīdēt 
darbības, kas veiktas, pamatojoties uz šo 
līgumu un ANO Drošības padomes 
rezolūcijām; uzskata, ka galīgo lēmumu 
par miera līguma civilās piemērošanas 
interpretāciju pieĦem augstais pārstāvis; 
aicina visus politikas veidotājus ar 
pienācīgu cieĦu izturēties pret augsto 
pārstāvi un visu starptautisko personālu 
valstī un atturēties no personīgiem 
uzbrukumiem; 

Or. en 
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11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. aicina ES un tās dalībvalstis neitralizēt 
lielākajai daĜai politiskās struktūras 
piemītošo vienaldzību, izveidojot 
priviliăētu partnerību un sniedzot atbalstu 
pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem 
plašsaziĦas līdzekĜiem un uzĦēmējiem, kā 
arī izveidot projektus, ar kuriem tiek 
stimulēta aktīva iesaistīšanās politikā, īpaši 
jauno bosniešu līdzdalība; 

11. aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt 
priviliăētu partnerību, sniegt atbalstu 
pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem 
plašsaziĦas līdzekĜiem un uzĦēmējiem, kā 
arī izveidot projektus, ar kuriem tiek 
stimulēta aktīva iesaistīšanās politikā, īpaši 
jauno bosniešu līdzdalība; 

Or. en 

 
 


