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12.3.2012 B7-0129/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Doris Pack 

v mene skupiny PPE 
 
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 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

11. je znepokojený tým, že sociálny dialóg 
je naďalej slabý a konzultácie so 
sociálnymi partnermi sú nepravidelné; 
naliehavo žiada vládu Bosny 
a Hercegoviny, aby posilnila 
administratívnu kapacitu na spoluprácu 
s MVO a zabezpečila ďalšiu podporu 
rozvoja občianskej spoločnosti zvyšovaním 
ambícií pri nadväzovaní sociálneho dialógu 
s relevantnými partnermi; zdôrazňuje, že 
pravidlá uznávania a registrácie sociálnych 
partnerov sa musia objasniť a že je 
potrebné prijať celoštátny zákon 
o reprezentatívnosti sociálnych partnerov; 

11. je znepokojený tým, že sociálny dialóg 
je naďalej slabý a konzultácie so 
sociálnymi partnermi sú nepravidelné; 
naliehavo žiada vlády Bosny 
a Hercegoviny na úrovni entít, ako aj 
vládu na najvyššej úrovni, aby posilnili 
administratívnu kapacitu na spoluprácu 
s MVO a zabezpečili ďalšiu podporu 
rozvoju občianskej spoločnosti zvyšovaním 
jej ambícií pri nadväzovaní sociálneho 
dialógu s relevantnými partnermi; 
zdôrazňuje, že pravidlá uznávania 
a registrácie sociálnych partnerov sa musia 
vyjasniť a že je potrebné prijať celoštátny 
zákon o reprezentatívnosti sociálnych 
partnerov; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0129/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Doris Pack 

v mene skupiny PPE 
 
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 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

15. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
najvyššieho súdu na celoštátnej úrovni a 
jeho zakotvenie do ústavného rámca tak, 

aby pôsobil ako integračný faktor pre 

judikatúru v krajine a umožnil postupnú 

harmonizáciu štyroch odlišných právnych 

systémov Bosny a Hercegoviny; 

15. opakuje svoju výzvu na prípadné 
vytvorenie najvyššieho súdu a na to, aby 
sa ďalšie strategické a štrukturálne otázky 

súvisiace s harmonizáciou štyroch 

rozličných právnych systémov Bosny 

a Hercegoviny riešili dôsledne v rámci 

diskusie, ktorá prebieha ako súčasť 

štruktúrovaného dialógu o justícii; 

nazdáva sa, že tak, ako sa uvádza aj 

v stratégii reformy odvetvia spravodlivosti, 

o týchto strategických otázkach by sa 

malo diskutovať s vedomím plnej 

zodpovednosti v rámci procesu ústavnej 

reformy; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0129/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Doris Pack 

v mene skupiny PPE 
 
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 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

35. berie na vedomie rozhodnutie 
Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny o 
tom, že zákon o občianstve je v rozpore s 
ústavou; opakuje výzvu ústavného súdu 
adresovanú parlamentnému zhromaždeniu, 
aby zákon do polroka zmenilo; vyzýva na 
urýchlené vykonanie rozhodnutia súdu; 

35. berie na vedomie rozhodnutie 
Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny o 
tom, že zákon o občianstve a volebný 
zákon sú v rozpore s ústavou; opakuje 
výzvu ústavného súdu adresovanú 
parlamentnému zhromaždeniu, aby zákon 
o občianstve zmenilo v rámci určenej 

lehoty a aby urobilo všetko preto, aby boli 

prijaté ďalšie náležité opatrenia 

v súvislosti s ustanoveniami volebného 

zákona týkajúcimi sa mestskej 

samosprávy mesta Mostar, a to ešte pred 

zvolaním nasledujúcich miestnych volieb; 
vyzýva na urýchlené vykonanie 
rozhodnutia súdu; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0129/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Doris Pack 

v mene skupiny PPE 
 
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 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

41. vyzýva verejné orgány, aby objasnili 
právny rámec štátnych kultúrnych 
inštitúcií, ako je národné múzeum, národná 
knižnica a historické múzeum, a aby 
zabezpečili zachovanie týchto inštitúcií; 

41. vyzýva verejné orgány, aby objasnili 
právny rámec kultúrnych inštitúcií, ako je 
národné múzeum, národná knižnica a 
historické múzeum, a aby zabezpečili ich 
zachovanie; 

Or. en 

 
 


