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Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. aicina starptautisko sabiedrību apsvērt 
iespēju un rast risinājumus augstā pārstāvja 
biroja darbības pārtraukšanai, lai veicinātu 
vietējo līdzdalību un atbildību par Bosnijas 
un Hercegovinas iekšējām lietām, paturot 
prātā, ka šīs darbības nedrīkst negatīvi 
ietekmēt valsts stabilitāti un Ĝoti vajadzīgo 
reformu gaitu un iznākumu; atgādina, ka 
Bosnijas un Hercegovinas iestādēm šajā 
kontekstā jāatrisina atlikušie jautājumi 
saistībā ar valsts īpašumu un aizsardzības 
īpašumu; 

7. aicina starptautisko sabiedrību apsvērt 
iespēju un rast risinājumus nolūkā īstenot 
Miera īstenošanas padomes valdes 5+2 
programmu un sagatavoties augstā 
pārstāvja biroja darbības pārtraukšanai, lai 
veicinātu vietējo līdzdalību un atbildību par 
Bosnijas un Hercegovinas iekšējām lietām, 
paturot prātā, ka šīs darbības nedrīkst 
negatīvi ietekmēt valsts stabilitāti un Ĝoti 
vajadzīgo reformu gaitu un iznākumu; 
atgādina, ka Bosnijas un Hercegovinas 
iestādēm šajā kontekstā jāatrisina atlikušie 
jautājumi saistībā ar valsts īpašumu un 
aizsardzības īpašumu; 
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31. atzinīgi vērtē stratēăijas izstrādi 
seksuālās vardarbības kara noziegumu 
upuriem, kas paredz tiem tieši sniegt 
pienācīgu reparācijas, ekonomisko, sociālo 
un psiholoăisko atbalstu, tostarp vislabākos 
garīgās un fiziskās veselības aprūpes 
pakalpojumus; aicina Bosnijas un 
Hercegovinas iestādes izstrādāt 
programmas un piešėirt pienācīgus 
resursus liecinieku aizsardzībai; šajā 
sakarībā uzsver, ka ir jāuzlabo dažādu tiesu 
struktūru koordinācija un jāpaātrina 
tiesvedības procedūras seksuālās 
vardarbības kara noziegumu lietās; aicina 
Komisiju un citus starptautiskos līdzekĜu 
devējus atbalstīt šos Bosnijas un 
Hercegovinas iestāžu centienus, nodrošinot 
finanšu līdzekĜus un ekspertu atbalstu, kas 
paredzēts seksuālās vardarbības kara 
noziegumu upuriem; 

31. atzinīgi vērtē stratēăijas izstrādi 
seksuālās vardarbības kara noziegumu 
upuriem, kas paredz tiem tieši sniegt 
pienācīgu reparācijas, ekonomisko, sociālo 
un psiholoăisko atbalstu, tostarp vislabākos 
garīgās un fiziskās veselības aprūpes 
pakalpojumus; aicina Bosnijas un 
Hercegovinas iestādes izstrādāt 
programmas un piešėirt pienācīgus 
resursus liecinieku aizsardzībai; šajā 
sakarībā uzsver, ka ir jāuzlabo dažādu tiesu 
struktūru koordinācija un jāpaātrina 
tiesvedības procedūras seksuālās 
vardarbības kara noziegumu lietās; aicina 
Komisiju un citus starptautiskos līdzekĜu 
devējus atbalstīt šos Bosnijas un 
Hercegovinas iestāžu centienus, nodrošinot 
finanšu līdzekĜus un ekspertu atbalstu, kas 
paredzēts seksuālās vardarbības kara 
noziegumu upuriem; norāda, ka Bosnijas 
un Hercegovinas Cilvēktiesību un bēgĜu 
lietu ministrijai ar UNFPA atbalstu ir 
uzticēts uzdevums attīstīt minēto 
stratēăiju, izveidojot ekspertu darbgrupu; 
norāda, ka Serbu Republika (SR) tika 
aicināta izvirzīt dalībai kompetento 
ministriju pārstāvjus, bet tas līdz šim nav 
izdarīts; aicina SR iestādes aktīvi 
iesaistīties šajos būtiskajos centienos 
pieĦemt un īstenot stratēăiju; 
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57. Ħemot vērā to, ka Horvātijas 
pievienošanās Eiropas Savienībai ietekmēs 
šo valstu divpusējās attiecības, aicina 
Bosnijas un Hercegovinas iestādes darīt 
visu iespējamo, lai attiecīgos Bosnijas un 
Hercegovinas pārvaldes līmeĦu tiesību 
aktus pielāgotu ES tiesību aktiem 
veterinārajā, fitosanitārajā un pārtikas 
nekaitīguma jomā, kā arī modernizētu vai 
izveidotu nepieciešamo infrastruktūru 
robežšėērsošanas punktos starp Bosniju 
Hercegovinu un Horvātiju, lai atvieglotu 
robežkontroli, ko prasa ES noteikumi; 

57. Ħemot vērā to, ka Horvātijas 
pievienošanās Eiropas Savienībai ietekmēs 
šo valstu divpusējās attiecības, aicina 
Bosnijas un Hercegovinas iestādes darīt 
visu iespējamo, lai attiecīgos Bosnijas un 
Hercegovinas pārvaldes līmeĦu tiesību 
aktus pielāgotu ES tiesību aktiem 
veterinārajā, fitosanitārajā un pārtikas 
nekaitīguma jomā, kā arī modernizētu vai 
izveidotu nepieciešamo infrastruktūru 
robežšėērsošanas punktos starp Bosniju 
Hercegovinu un Horvātiju, lai atvieglotu 
robežkontroli, ko prasa ES noteikumi; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir Ĝoti svarīgi 
Bosnijai un Hercegovinai un Horvātijai 
atrisināt pagaidām vēl neatrisinātos 
jautājumus, par kuriem Komisija Bosnijas 
un Hercegovinas 2011. gada progresa 
ziĦojumā norādīja, ka panāktais progress 
ir Ĝoti ierobežots, tostarp attiecībā uz 
Pločes ostas izmantošanu, robežas 
demarkāciju, īpašumtiesībām un bēgĜu 
atgriešanos; 
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