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12.3.2012 B7-0129/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Marije Cornelissen 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

27. vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, 
aby v úzkej spolupráci s medzinárodným 
spoločenstvom bojovali proti extrémizmu, 
náboženskej neznášanlivosti a násiliu; 
vyjadruje znepokojenie nad extrémizmom 
wahhábovcov, ako aj nad inými 
extrémistickými tendenciami v regióne 
západného Balkánu; víta piatkovú 
modlitbu veľkého muftího Bosny z 20. 
novembra 2011, v ktorej odsúdil 
terorizmus a násilie ako nepriateľské akty 
voči islamu a jeho zásadám a hodnotám, 
a nalieha na zodpovedné orgány v celej 
krajine, aby pokračovali v tejto ceste; 
požaduje informovanosť o všetkých 
možných hrozbách extrémizmu 
akéhokoľvek druhu v celom regióne 
západného Balkánu a ich vyšetrenie a 
odstránenie; 

27. vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, 
aby v úzkej spolupráci s medzinárodným 
spoločenstvom bojovali proti extrémizmu, 
náboženskej neznášanlivosti a násiliu; 
požaduje informovanosť o všetkých 
možných hrozbách extrémizmu 
akéhokoľvek druhu v celom regióne 
západného Balkánu a ich vyšetrenie a 
odstránenie; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0129/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Marije Cornelissen 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 55 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

55. berie na vedomie, že Bosna 
a Hercegovina nadviazala so Srbskom 
dobré susedské vzťahy, a zároveň vyzýva 
Bosnu a Hercegovinu, aby neodkladala 
podpísanie protokolu o výmene dôkazov 
v prípadoch vojnových zločinov a aby 
nadviazala užšiu spoluprácu v tejto citlivej 
oblasti; víta však dvojstrannú dohodu 
medzi Bosnou a Hercegovinou a Srbskom 
o spolupráci, ktorá sa týka výmeny 
informácií v oblasti boja proti 
organizovanému zločinu, pašovaniu 
a obchodovaniu s drogami a ľudskými 
orgánmi, nelegálnej migrácii a terorizmu; 

55. berie na vedomie, že Bosna 
a Hercegovina nadviazala so Srbskom 
dobré susedské vzťahy, a zároveň vyzýva 
Bosnu a Hercegovinu, aby neodkladala 
podpísanie protokolu o výmene dôkazov 
v prípadoch vojnových zločinov a aby 
nadviazala užšiu spoluprácu v tejto citlivej 
oblasti; so znepokojením konštatuje, že 
úsiliu o spoločenské zmierenie bráni a 
narúša ho kontroverzná rétorika a neúcta 
k rekonštrukcii vojnových zločinov okrem 
iných Medzinárodným trestným 
tribunálom pre bývalú Juhosláviu 
(ICTY); vyzýva srbského prokurátora pre 
vojnové zločiny, aby znovu posúdil 
zatýkacie rozkazy na obyvateľov Bosny za 
údajné vojnové zločiny, ktoré nielenže sú 
podľa ICTY a Interpolu nepodložené, ale 
zároveň narúšajú regionálne zmierenie; 
víta však dvojstrannú dohodu medzi 
Bosnou a Hercegovinou a Srbskom 
o spolupráci, ktorá sa týka výmeny 
informácií v oblasti boja proti 
organizovanému zločinu, pašovaniu 
a obchodovaniu s drogami a ľudskými 
orgánmi, nelegálnej migrácii a terorizmu; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0129/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Marije Cornelissen 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 56 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

56. vyzýva vládu Bosny a Hercegoviny a 
susedné krajiny, aby vyvinuli maximálne 
úsilie na vyriešenie sporov o hranice so 
svojimi susedmi, a to buď prostredníctvom 
dvojstranných dohôd, alebo inými 
prostriedkami; zdôrazňuje, že dvojstranné 
problémy musia zainteresované strany 
vyriešiť razantne, v dobrom susedskom 
duchu a pri zohľadnení celkových záujmov 
EÚ; 

56. vyzýva vládu Bosny a Hercegoviny a 
susedné krajiny, aby vyvinuli maximálne 
úsilie na vyriešenie sporov o hranice so 
svojimi susedmi, aby sa tieto spory nestali 
prekážkou ďalšieho rozširovania EÚ, a to 
buď prostredníctvom dvojstranných dohôd, 
alebo záväznej medzinárodnej arbitráže; 
zdôrazňuje, že dvojstranné problémy musia 
zainteresované strany vyriešiť razantne, 
v dobrom susedskom duchu a pri 
zohľadnení celkových záujmov EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby podrobnejšie informovala o 
dvojstranných problémoch medzi Bosnou 
a Hercegovinou a jej susedmi a o pozícii 
zúčastnených vlád a parlamentov; 

Or. en 

 
 


