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16.6.2010 B7-0342/7 

Ändringsförslag  7 
Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0342/2010 
Doris Pack 
för utskottet för utrikesfrågor 

Situationen i Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 
Punkt 43a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 43a. Europaparlamentet välkomnar det 

möte på hög nivå som hölls mellan EU 

och Balkanländerna den 2 juni 2010 i 

Sarajevo med fullt deltagande av alla 

berörda parter i regionen och hoppas att 

konferensen kommer att sätta ny fart på 

EU:s utvidgning i riktning mot sydöstra 

Europa och sporra till regionalt 

egenansvar för det samarbete och de 

reformer som behövs. Parlamentet 

understryker att det skulle kunna bli en 

utlösande faktor för en positiv 

växelverkan mellan länderna på västra 

Balkan på deras väg mot EU-anslutning 

om kommissionen lade fram en klar 

tidsplan för möjligheterna, tillsammans 

med en bedömning, utförd med öppenhet 

och insyn. Parlamentet välkomnar att 

ledarna i Bosnien och Hercegovina, 

Kroatien, Serbien och Montenegro utfäst 

sig att stödja varandra med anslutningen 

till EU. 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/8 

Ändringsförslag  8 
Emine Bozkurt 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0342/2010 
Doris Pack 
för utskottet för utrikesfrågor 

Situationen i Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 
Punkt 43b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 43b. Europaparlamentet uttrycker sitt 

bifall till de uttalanden som på sista tiden 

gjorts av Kroatiens president som bett om 

ursäkt för Kroatiens politik i Bosnien och 

Hercegovina på nittiotalet och hedrat 

offren från alla befolkningsgrupper. 

Parlamentet anser detta som ett viktigt 

steg för att främja en försoning mellan 

Balkanländernas folkgrupper och 

uppmanar Bosnien och Hercegovinas 

övriga grannländer att följa detta 

exempel. 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/9 

Ändringsförslag  9 
Emine Bozkurt 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0342/2010 
Doris Pack 
för utskottet för utrikesfrågor 

Situationen i Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 
Punkt 43c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 43c. Europaparlamentet uppmanar 

Kroatien och Bosnien och Hercegovina 

att nå en förhandlingslösning om 

Kroatiens planer på att bygga en bro i 

Pelješac, vilket Bosnien och Hercegovina 

motsätter sig. Parlamentet oroar sig över 

vad Kroatiens premiärminister nyligen 

tillkännagett om att landet kan komma att 

ansöka om EU-medel för att byggandet av 

denna omstridda bro ska kunna 

påskyndas och påpekar att projektet skulle 

kunna bli till skada för den fortsatta 

utvecklingen av den bosniska hamnen 

Neum och ger upphov till farhågor för 

miljön i vartdera landet. 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/10 

Ändringsförslag  10 
Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0342/2010 
Doris Pack 
för utskottet för utrikesfrågor 

Situationen i Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 
Skäl G 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Rådet och kommissionen måste visa 

mer ledarskap och förmåga att vara 

drivkraften bakom lanseringen och 

genomförandet av vidare reformer. 

G. Rådet, kommissionen och 

EU:s särskilda representant måste visa 

mer beslutsamhet och förmåga att hjälpa 

myndigheterna i Bosnien och 

Hercegovina att fortsätta det nödvändiga 

reformarbetet. 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/11 

Ändringsförslag  11 
Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0342/2010 
Doris Pack 
för utskottet för utrikesfrågor 

Situationen i Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höge representanten och 

kommissionens ledamot med ansvar för 

utvidgningen och den europeiska 

grannskapspolitiken att utnyttja EU:s alla 

möjligheter till påtryckningar på 

politikerna i Bosnien och Hercegovina, så 

att de med ett större mått av samordning 

strävar efter att uppfylla de krav som det 

europeiska partnerskapet ställer och alla 

förpliktelser som följer av stabiliserings- 

och associeringsavtalet. Parlamentet 

påminner alla politiska aktörer om att dessa 

två dokument utgör färdplanen mot 

integration i EU och att de har ett ansvar 

inför medborgarna att kompromissa och 

komma överens om reformer. Parlamentet 

uppmanar vice ordföranden/den höge 

representanten att mera konsekvent och 

resultatinriktat använda EU:s villkor för att 

tillgodose de faktiska behoven hos folken i 

Bosnien och Hercegovina. 

4. Europaparlamentet uppmanar den vice 

ordföranden/höga representanten och 

kommissionens ledamot med ansvar för 

utvidgningen och den europeiska 

grannskapspolitiken att utöva inflytande på 

politikerna i Bosnien och Hercegovina, så 

att de med ett större mått av samordning 

strävar efter att uppfylla de krav som det 

europeiska partnerskapet ställer och alla 

förpliktelser som kommer av stabiliserings- 

och associeringsavtalet. Parlamentet 

påminner alla politiska aktörer om att dessa 

två dokument utgör färdplanen mot 

integration i EU och att de har ett ansvar 

inför medborgarna att kompromissa och 

komma överens om reformer. Parlamentet 

uppmanar den vice ordföranden/höga 

representanten att mera konsekvent och 

resultatinriktat använda de villkor som EU 

uppställt för att tillgodose de faktiska 

behoven hos folken i Bosnien och 

Hercegovina. 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/12 

Ändringsförslag  12 
Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0342/2010 
Doris Pack 
för utskottet för utrikesfrågor 

Situationen i Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar de bägge 

entiteterna och framför allt Republika 

Srpskas regering att respektera fredsavtalet 

i Dayton i dess helhet och inte ifrågasätta 

åtgärder som vidtas på grundval av detta 

avtal eller FN:s säkerhetsråds resolutioner. 

Den höge representanten är den yttersta 

auktoriteten när det gäller tolkningen av 

det civila genomförandet av fredsavtalet. 

Personangrepp och hot om rättsliga 

åtgärder mot den höge representanten och 

hans personal kan inte accepteras. 

8. Europaparlamentet uppmanar de bägge 

entiteterna och alla politiska krafter, 

framför allt Republika Srpskas regering att 

respektera fredsavtalet från Dayton i dess 

helhet och inte ifrågasätta åtgärder som 

vidtas på grundval av detta avtal eller 

FN:s säkerhetsråds resolutioner. Den höge 

representanten är den yttersta auktoriteten 

när det gäller tolkningen av det civila 

genomförandet av fredsavtalet. 

Parlamentet uppmanar alla aktörer inom 

politiken att behandla den höge 

representanten och all internationell 

personal i landet med vederbörlig respekt 

och avhålla sig från alla personangrepp. 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/13 

Ändringsförslag  13 
Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0342/2010 
Doris Pack 
för utskottet för utrikesfrågor 

Situationen i Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att motverka den 

utbredda likgiltigheten inom det politiska 

etablissemanget genom att inrätta ett 

privilegierat partnerskap och stödja det 

civila samhället, de oberoende 

massmedierna och företagsvärlden samt 

inleda projekt för att stimulera till ett aktivt 

deltagande i politiken, framför allt från 

unga bosniers sida. 

11. Europaparlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att förstärka det 

privilegierade partnerskapet och stödja det 

civila samhället, de oberoende 

massmedierna och företagsvärlden samt 

inleda projekt för att stimulera till ett aktivt 

deltagande i politiken, framför allt från 

unga bosniers sida. 

Or. en 

 

 


