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12.3.2012 B7-0129/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Emine Bozkurt, Tanja Fajon, Ana Gomes, Göran Färm, Libor Rouček 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0129/2012 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby 
zvážilo, či je potrebný Úrad vysokého 
predstaviteľa, a aby našlo spôsob, ako ho 

zrušiť s cieľom zaistiť väčšiu iniciatívu a 
zodpovednosť na miestnej úrovni v oblasti 
vnútorných záležitostí Bosny a 
Hercegoviny, pričom je potrebné pamätať 
na to, že takéto kroky by nemali mať vplyv 
na stabilitu krajiny, tempo a výsledky 
veľmi potrebných reforiem; pripomína, že 
orgány Bosny a Hercegoviny musia v tejto 
súvislosti vyriešiť pretrvávajúce problémy 
s majetkom štátu a vojenského majetku; 

7. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby 
zvážilo, či je potrebný Úrad vysokého 
predstaviteľa, a aby našlo spôsob 
vykonávania programu 5+2 riadiaceho 

výboru Rady pre nastolenie mieru, ktorým 

by sa pripravilo jeho zrušenie s cieľom 
zaistiť väčšiu iniciatívu a zodpovednosť na 
miestnej úrovni v oblasti vnútorných 
záležitostí Bosny a Hercegoviny, pričom je 
potrebné pamätať na to, že takéto kroky by 
nemali mať vplyv na stabilitu krajiny, 
tempo a výsledky veľmi potrebných 
reforiem; pripomína, že orgány Bosny a 
Hercegoviny musia v tejto súvislosti 
vyriešiť pretrvávajúce problémy s 
majetkom štátu a vojenského majetku; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0129/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Emine Bozkurt, Ana Gomes, Göran Färm, Libor Rouček 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0129/2012 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

31. víta vypracovanie stratégie zameranej 
na obete vojnových zločinov v oblasti 
sexuálneho násilia, ktorá má obetiam 
priamo poskytovať primerané odškodnenie 
a hospodársku, sociálnu a psychologickú 
podporu vrátane dostupných služieb na 
najvyššej úrovni v oblasti podpory 
duševného a telesného zdravia; vyzýva 
orgány Bosny a Hercegoviny, aby vytvorili 
programy na ochranu svedkov a vyčlenili 
na ne primerané množstvo prostriedkov; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
koordináciu medzi rozličnými justičnými 
orgánmi a urýchliť trestné stíhanie v 
prípadoch sexuálnych vojnových zločinov 
spáchaných počas vojny; vyzýva Komisiu 
a iných medzinárodných darcov, aby 
podporovali orgány Bosny a Hercegoviny 
v tomto úsilí finančnými prostriedkami a 
odbornými znalosťami zameranými na 
obete vojnových zločinov v oblasti 
sexuálneho násilia; 

31. víta vypracovanie stratégie zameranej 
na obete vojnových zločinov v oblasti 
sexuálneho násilia, ktorá má obetiam 
priamo poskytovať primerané odškodnenie 
a hospodársku, sociálnu a psychologickú 
podporu vrátane dostupných služieb na 
najvyššej úrovni v oblasti podpory 
duševného a telesného zdravia; vyzýva 
orgány Bosny a Hercegoviny, aby vytvorili 
programy na ochranu svedkov a vyčlenili 
na ne primerané množstvo prostriedkov; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
koordináciu medzi rozličnými justičnými 
orgánmi a urýchliť trestné stíhanie v 
prípadoch sexuálnych vojnových zločinov 
spáchaných počas vojny; vyzýva Komisiu 
a iných medzinárodných darcov, aby 
podporovali orgány Bosny a Hercegoviny 
v tomto úsilí finančnými prostriedkami a 
odbornými znalosťami zameranými na 
obete vojnových zločinov v oblasti 
sexuálneho násilia; berie na vedomie, že 

úlohou vypracovať uvedenú stratégiu a 

zriadiť odbornú pracovnú skupinu na 

tento účel bolo Ministerstvo Bosny a 

Hercegoviny pre ľudské práva a 

utečencov, ktoré má podporu UNFPA; 

poukazuje na to, že Republika srbská bola 

vyzvaná, aby vymenovala zástupcov z jej 

príslušných ministerstiev do tejto skupiny, 

ale dosiaľ tak neurobila; vyzýva orgány 
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Republiky srbskej, aby sa aktívne zapájali 

do tohto dôležitého úsilia s cieľom prijať 

a vykonávať túto stratégiu; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0129/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Emine Bozkurt, Ana Gomes, Göran Färm, Libor Rouček 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0129/2012 

Doris Pack 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011  

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

57. vzhľadom na to, že pristúpenie 
Chorvátska k EÚ bude mať tiež 
dvojstranný dosah, vyzýva orgány Bosny a 
Hercegoviny, aby vyvinuli maximálne 
úsilie o zosúladenie príslušných právnych 
predpisov Bosny a Hercegoviny na 
jednotlivých úrovniach vlády s predpismi 
EÚ v oblasti veterinárstva, fytosanitárnej 
oblasti a oblasti bezpečnosti potravín a aby 
zlepšili alebo vybudovali potrebnú 
infraštruktúru na niekoľkých hraničných 
priechodoch s Chorvátskom s cieľom 
uľahčiť vykonávanie hraničných kontrol, 
ktoré vyžaduje EÚ; 

57. vzhľadom na to, že pristúpenie 
Chorvátska k EÚ bude mať tiež 
dvojstranný dosah, vyzýva orgány Bosny a 
Hercegoviny, aby vyvinuli maximálne 
úsilie o zosúladenie príslušných právnych 
predpisov Bosny a Hercegoviny na 
jednotlivých úrovniach vlády s predpismi 
EÚ v oblasti veterinárstva, fytosanitárnej 
oblasti a oblasti bezpečnosti potravín a aby 
zlepšili alebo vybudovali potrebnú 
infraštruktúru na niekoľkých hraničných 
priechodoch s Chorvátskom s cieľom 
uľahčiť vykonávanie hraničných kontrol, 
ktoré vyžaduje EÚ; v tejto súvislosti 

považuje za nanajvýš dôležité, aby Bosna 

a Hercegovina a Chorvátsko vyriešili 

nedoriešené otázky, v prípade ktorých 

Komisia vo svojej správe o pokroku Bosny 

a Hercegoviny za rok 2011 upozornila na 

nedostatočný pokrok, vrátane využívania 

prístavu Ploce, vytýčenia hraníc, 

majetkových otázok a návratu utečencov; 

Or. en 

 
 


