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Grozījums Nr.  5 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2012 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
Bosnijas un Hercegovinas 2011. gada progresa ziĦojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. aicina Bosnijas un Hercegovinas 
iestādes apkarot ekstrēmismu, reliăisko 
naidu un vardarbību, cieši sadarbojoties ar 
starptautisko sabiedrību; pauž bažas par 

vahabītu ekstrēmismu, kā arī citām 
ekstrēmisma tendencēm Rietumbalkānu 
reăionā; atzinīgi vērtē Bosnijas galvenā 
muftija Piektdienas sprediėi 2011. gada 
novembrī, kurā tas nosodīja terorismu un 
vardarbību kā islāmam un tā principiem 
un vērtībām naidīgas darbības, un 
mudina visas atbildīgās valsts iestādes 
turpināt šādu ievirzi; prasa visā 
Rietumbalkānu reăionā atpazīt, izmeklēt un 
likvidēt visus ekstrēmisma draudus; 

27. aicina Bosnijas un Hercegovinas 
iestādes apkarot ekstrēmismu, reliăisko 
naidu un vardarbību, cieši sadarbojoties ar 
starptautisko sabiedrību; prasa visā 
Rietumbalkānu reăionā atpazīt, izmeklēt un 
likvidēt visus ekstrēmisma draudus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2012 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
Bosnijas un Hercegovinas 2011. gada progresa ziĦojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. norādot, ka Bosnijai un Hercegovinai 
un Serbijai ir nodibinājušās labas 
kaimiĦattiecības, aicina Bosniju un 
Hercegovinu neatlikt protokola 
parakstīšanu par pierādījumu apmaiĦu kara 
noziegumu lietās un izveidot ciešu 
sadarbību šajā jutīgajā jautājumā; tomēr 
atzinīgi vērtē Bosnijas un Hercegovinas un 
Serbijas divpusējo nolīgumu par 
informācijas apmaiĦu organizētās 
noziedzības, narkotiku un cilvēka orgānu 
kontrabandas un tirdzniecības, nelegālās 
migrācijas un terorisma apkarošanā; 

55. norādot, ka Bosnijai un Hercegovinai 
un Serbijai ir nodibinājušās labas 
kaimiĦattiecības, aicina Bosniju un 
Hercegovinu neatlikt protokola 
parakstīšanu par pierādījumu apmaiĦu kara 
noziegumu lietās un izveidot ciešu 
sadarbību šajā jutīgajā jautājumā; ar bažām 
norāda, ka sabiedrības samierināšanas 
centienus traucē un apgrūtina musinoša 
retorika un necieĦa pret kara noziegumu 
rekonstrukciju, ko cita starpā veic 
Starptautiskais Kara noziegumu tribunāls 
bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY); aicina 
Serbijas kara noziegumu prokuratūru 
pārskatīt Bosnijas pilsoĦu apcietināšanas 
orderus, kas izdoti par viĦu, iespējams, 
pastrādātajiem kara noziegumiem un kas 
ne tikai saskaĦā ar ICTY un Interpola 
viedokli ir nepamatoti, bet arī nopietni 
apdraud samierināšanās procesu reăionā; 
tomēr atzinīgi vērtē Bosnijas un 
Hercegovinas un Serbijas divpusējo 
nolīgumu par informācijas apmaiĦu 
organizētās noziedzības, narkotiku un 
cilvēka orgānu kontrabandas un 
tirdzniecības, nelegālās migrācijas un 
terorisma apkarošanā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2012 

Doris Pack 

Ārlietu komitejas vārdā 
Bosnijas un Hercegovinas 2011. gada progresa ziĦojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. aicina Bosnijas un Hercegovinas 
valdību un kaimiĦvalstis darīt visu 
iespējamo, lai atrisinātu domstarpības 
robežu jautājumā ar kaimiĦiem, vai nu 
izmantojot divpusējos nolīgumus, vai citas 
iespējas; uzsver, ka divpusējie strīdīgie 
jautājumi ir jāatrisina iesaistītajām pusēm, 
paužot apĦēmību, ievērojot labas 
kaimiĦattiecības un Ħemot vērā ES 
vispārējās intereses; 

56. aicina Bosnijas un Hercegovinas 
valdību un kaimiĦvalstis darīt visu 
iespējamo, lai ar divpusējiem nolīgumiem 
vai ar saistošu starptautiskas šėīrējtiesas 
lēmumu atrisinātu domstarpības robežu 
jautājumā ar kaimiĦiem un līdz ar to 
neĜautu šīm domstarpībām kĜūt par šėērsli 
ES turpmākajai paplašināšanai; uzsver, 
ka divpusējie strīdīgie jautājumi ir 
jāatrisina iesaistītajām pusēm, paužot 
apĦēmību, ievērojot labas kaimiĦattiecības 
un Ħemot vērā ES vispārējās intereses; 
aicina Komisiju detalizētāk ziĦot par 
Bosnijas un Hercegovinas un tās 
kaimiĦvalstu divpusējiem jautājumiem un 
iesaistīto valdību un parlamentu nostāju; 

Or. en 

 
 


