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Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2012 
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Ārlietu komitejas vārdā 
Bosnijas un Hercegovinas 2011. gada progresa ziĦojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. pauž bažas par to, ka sociālais dialogs 
vēl aizvien ir vājš un ka apspriedes ar 
sociālajiem partneriem notiek neregulāri; 
mudina Bosnijas un Hercegovinas valdību 
stiprināt valsts administratīvo spēju 
sadarboties ar NVO un sniegt turpmāku 
atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstībai, 
veicinot mērėus par sociālā dialoga izveidi 
ar attiecīgajiem partneriem; uzsver, ka ir 
jāprecizē noteikumi par sociālo partneru 
atzīšanu un reăistrāciju un ir jāpieĦem 
valsts tiesību akts par sociālo partneru 
pārstāvību; 

11. pauž bažas par to, ka sociālais dialogs 
vēl aizvien ir vājš un ka apspriedes ar 
sociālajiem partneriem notiek neregulāri; 
mudina Bosnijas un Hercegovinas valdības 
gan administratīvo vienību, gan valsts 
līmenī stiprināt valsts administratīvo spēju 
sadarboties ar NVO un sniegt turpmāku 
atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstībai, 
veicinot mērėus par sociālā dialoga izveidi 
ar attiecīgajiem partneriem; uzsver, ka ir 
jāprecizē noteikumi par sociālo partneru 
atzīšanu un reăistrāciju un ir jāpieĦem 
valsts tiesību akts par sociālo partneru 
pārstāvību; 
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15. atkārto aicinājumu izveidot valsts 
līmeĦa augstāko tiesu un iekĜaut to 
konstitucionālajā sistēmā, lai tā darbotos 
kā valsts jurisprudences integrētāja un 
pakāpeniski saskaĦotu Bosnijas un 
Hercegovinas četras atšėirīgās tiesību 
sistēmas; 

15. atkārto aicinājumu par varbūtēju 
augstākās tiesas izveidi un citiem 
stratēăiskiem un strukturāliem 
jautājumiem saistībā ar Bosnijas un 
Hercegovinas četru atšėirīgo tiesību 
sistēmu saskaĦošanu, kas konsekventi 
jārisina strukturētā dialoga par 
tiesiskumu debatēs; uzskata, ka — kā 

norādīts arī tieslietu nozares reformas 
stratēăijā — šie stratēăiskie jautājumi 
būtu jāapspriež pilnīgas atbildības garā 
un kontekstā ar konstitucionālās reformas 
procesu; 

Or. en 
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35. norāda uz Bosnijas un Hercegovinas 
Konstitucionālās tiesas spriedumu, ka 
Pilsonības likums ir pretrunā ar 
konstitūciju; atkārto Konstitucionālās tiesas 
aicinājumu Parlamentārajai asamblejai šo 
likumu grozīt pusgada laikā; prasa šo 
tiesas spriedumu steidzami īstenot; 

35. norāda uz Bosnijas un Hercegovinas 
Konstitucionālās tiesas spriedumu, ka 
Pilsonības likums un Vēlēšanu likums ir 
pretrunā ar konstitūciju; atkārto 
Konstitucionālās tiesas aicinājumu 
Parlamentārajai asamblejai Pilsonības 
likumu grozīt noteiktajā termiĦā un 
nodrošināt, lai Vēlēšanu likuma 
noteikumi attiecībā uz Mostaras pilsētas 
domi tiktu pienācīgi izskatīti pirms 
nākamo vietējo vēlēšanu izziĦošanas; 
prasa šo tiesas spriedumu steidzami īstenot; 

Or. en 
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41. aicina iestādes sniegt ziĦas par tiesību 
regulējumu, ko piemēro valsts kultūras 
iestādēm, piemēram, valsts muzejam, 
nacionālajai bibliotēkai un vēstures 
muzejam, un nodrošināt šo iestāžu 
saglabāšanu; 

41. aicina iestādes sniegt ziĦas par tiesību 
regulējumu, ko piemēro kultūras iestādēm, 
piemēram, valsts muzejam, nacionālajai 
bibliotēkai un vēstures muzejam, un 
nodrošināt šo iestāžu saglabāšanu; 

Or. en 

 
 


