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16.6.2010 B7-0342/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o situácii v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 43a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 43a. víta stretnutie na vysokej úrovni 
medzi EÚ a Balkánom v Sarajeve 2. júna 
2010 s plnou účasťou všetkých 
zúčastnených strán regiónu; verí, že táto 
konferencia bude novým podnetom pri 
rozširovaní EÚ o štáty juhovýchodnej 
Európy a posilní potrebnú regionálnu 
spoluprácu a reformy; zdôrazňuje, že 
jasný harmonogram príležitostí 
a transparentné hodnotenia Komisie by 
mohli spustiť pozitívnu výmenu 
informácií medzi štátmi západného 
Balkánu na ich ceste k pristúpeniu do 
EÚ; víta záväzok vedúcich predstaviteľov 
Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Srbska 
a Čiernej hory vzájomne podporovať 
snahy o vstup do EÚ; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Emine Bozkurt 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o situácii v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 43b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 43b. víta nedávne vyhlásenia 
chorvátskeho prezidenta, ktorý sa 
ospravedlnil za chorvátsku politiku 
v Bosne a Hercegovine v deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia a uctil si obete 
všetkých komunít; považuje toto gesto za 
dôležitý krok v podpore etnického 
zmierenia medzi národmi Balkánu; 
vyzýva ostatné štáty susediace s Bosnou 
a Hercegovinou, aby tento príklad 
nasledovali; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Emine Bozkurt 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o situácii v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 43c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 43c. vyzýva Chorvátsko a Bosnu 
a Hercegovinu, aby spoločne našli 
riešenie, čo sa týka plánov Chorvátska na 
výstavbu mostu na polostrove Pelješac, 
ktoré Bosna a Hercegovina odmieta; je 
znepokojený nedávnymi vyhláseniami 
chorvátskeho premiéra o možnej 
chorvátskej žiadosti o využitie európskych 
fondov na urýchlenie kontroverznej 
výstavby tohto mostu; poukazuje na to, že 
tento projekt by mohol narušiť budúci 
rozvoj bosnianskeho prístavu Neum a je 
zdrojom ekologických obáv v oboch 
štátoch; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o situácii v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

G. keďže Rada a Komisia musia preukázať 
väčšiu schopnosť viesť a byť hybnou silou 
iniciovania a realizácie ďalších reforiem, 

G. keďže Rada, Komisia a osobitný 
zástupca EÚ musia preukázať väčšie 
odhodlanie a schopnosť pomáhať 
orgánom BaH v plnení programu 
potrebných reforiem, 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o situácii v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. vyzýva podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
komisára pre rozšírenie a susedskú 
politiku, aby uplatnili všetok vplyv EÚ na 
politikov Bosny a Hercegoviny s cieľom 
priviesť ich k tomu, aby vyvinuli 
sústredenejšie úsilie splniť požiadavky 
európskeho partnerstva a všetky záväzky 
vyplývajúce z Dohody o stabilizácii 
a pridružení; pripomína všetkým 
politickým aktérom, že tieto dva 
dokumenty sú plánom integrácie do EÚ a 
že je ich povinnosťou voči vlastným 
občanom dosiahnuť kompromisy a 
dohodnúť sa na reformách; nabáda 
podpredsedníčku Komisie/vysokú 
predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a Komisiu k 
dôslednejšiemu a na výsledky 
orientovanému využívaniu podmienok 
stanovených EÚ s cieľom naplniť skutočné 
potreby národov Bosny a Hercegoviny; 

4. vyzýva podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
komisára pre rozšírenie a susedskú 
politiku, aby využili svoj vplyv na politikov 
Bosny a Hercegoviny tak, aby sa snažili 
splniť požiadavky európskeho partnerstva a 
všetky záväzky vyplývajúce z Dohody 
o stabilizácii a pridružení 
koordinovanejším spôsobom; pripomína 
všetkým politickým aktérom, že tieto dva 
dokumenty sú plánom integrácie do EÚ a 
že je ich povinnosťou voči vlastným 
občanom dosiahnuť kompromisy a 
dohodnúť sa na reformách; nabáda 
podpredsedníčku Komisie/vysokú 
predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a Komisiu k 
dôslednejšiemu a na výsledky 
orientovanému využívaniu podmienok 
stanovených EÚ s cieľom naplniť skutočné 
potreby národov Bosny a Hercegoviny; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o situácii v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. vyzýva obe entity, a najmä vládu 
Republiky srbskej, aby dodržiavali 
Daytonskú mierovú dohodu ako celok a 
aby nespochybňovali opatrenia 
uskutočnené na jej základe a na základe 
rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN; 
domnieva sa, že vysoký predstaviteľ je 
najvyššou autoritou, pokiaľ ide o výklad 
civilného uplatňovania mierovej dohody; 
osobné útoky a vyhrážanie sa prijatím 
právnych krokov proti vysokému 
predstaviteľovi a jeho zamestnancom sú 
neprijateľné; 

8. vyzýva obe entity a všetky politické sily, 
najmä vládu Republiky srbskej, aby 
dodržiavali Daytonskú mierovú dohodu 
ako celok a aby nespochybňovali opatrenia 
uskutočnené na jej základe a na základe 
rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN; 
domnieva sa, že vysoký predstaviteľ je 
najvyššou autoritou, pokiaľ ide o výklad 
civilného uplatňovania mierovej dohody; 
vyzýva všetkých politických aktérov, aby 
náležite rešpektovali vysokého 
predstaviteľa a všetkých medzinárodných 
pracovníkov v krajine a zdržali sa 
akýchkoľvek osobných útokov; 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0342/2010 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
o situácii v Bosne a Hercegovine 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

11. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
nezáujem veľkej väčšiny zložiek 
politického života vyvážili vytvorením 
privilegovaných partnerstiev 
a poskytovaním podpory občianskej 
spoločnosti, nezávislým médiám 
a podnikateľskej sfére a aby vytvorili 
projekty na stimuláciu aktívnej účasti na 
politickom živote, najmä pre mladých 
Bosniakov; 

11. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
posilnili privilegované partnerstvo, 
poskytovali podporu občianskej 
spoločnosti, nezávislým médiám 
a podnikateľskej sfére a aby vytvorili 
projekty na stimuláciu aktívnej účasti na 
politickom živote, najmä pre mladých 
Bosniakov; 

Or. en 

 
 


