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BG Единство в многообразието BG 

20.5.2013 B7-0161/1 

Изменение  1 

Емине Бозкурт, Либор Роучек 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0161/2013 

Дорис Пак 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства мирното, свободно и 

честно провеждане на местните избори; 

при все това изразява загриженост 

във връзка с полемиката след изборите в 

Сребреница, като подобни ситуации 

следва да се избягват в бъдеще, както 

и с факта, че Мостар е единственият 

град, където не бяха проведени 

общински избори; приканва всички 

съответни страни да одобрят промените, 

въведени в Устава на град Мостар, в 

съответствие с решението на 

Конституционния съд на Босна и 

Херцеговина; 

3. приветства мирното, свободно и 

честно провеждане на местните избори; 

взема под внимание полемиката след 

изборите в Сребреница; признава 

решенията във връзка с този въпрос 

на Централната избирателна 

комисия на Босна и Херцеговина; 

изразява загриженост от факта, че 

Мостар е единственият град, където не 

бяха проведени общински избори; 

приканва всички съответни страни да 

одобрят промените, въведени в Устава 

на град Мостар, в съответствие с 

решението на Конституционния съд на 

Босна и Херцеговина; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/2 

Изменение  2 

Емине Бозкурт, Либор Роучек 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0161/2013 

Дорис Пак 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12a. призовава държавните органи на 

Босна и Херцеговина да изпълнят 

решението на Конституционния съд 

относно необходимостта от 

изменение на законодателството 

относно идентификационните 

номера на гражданите; отбелязва, че 

след 12 февруари 2013 г., поради 

месеци бездействие, на новородените 

бебета не могат да бъдат издадени 

идентификационни номера, нито, в 

резултат от това, основни 

документи като паспорти или 

здравноосигурителни карти; 

призовава спешно да бъдат 

предприети мерки за решаване на 

този въпрос; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/3 

Изменение  3 

Емине Бозкурт, Либор Роучек 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0161/2013 

Дорис Пак 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13a. отбелязва решението на члена на 

Комисията, отговарящ за 

разширяването и за европейската 

политика за съседство да не проведе 

планираната трета среща ЕС-Босна 

и Херцеговина на диалога на високо 

равнище относно процеса на 

присъединяване, като се вземе предвид 

липсата на политическо 

споразумение относно изпълнението 

на решението по делото Сейдич и 

Финци; изразява загриженост, че 

непостигането на споразумение може 

да окаже неблагоприятно 

въздействие върху преговорния процес 

като цяло и призовава политическите 

лидери да намерят решение; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/4 

Изменение  4 

Емине Бозкурт, Либор Роучек 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0161/2013 

Дорис Пак 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. макар да отбелязва известен 

напредък в подобряването на общата 

рамка за образование, повтаря призива 

си към Министерския съвет, наред с 

другото, да подобри координацията сред 

13-те министерства на образованието и 

отдела по образованието в област 

Бръчко и да намали разпокъсаността на 

образователната система; 

34. макар да отбелязва известен 

напредък в подобряването на общата 

рамка за образование, повтаря призива 

си към Министерския съвет, наред с 

другото, да подобри координацията сред 

12-те министерства на образованието и 

отдела по образованието в област 

Бръчко и да намали разпокъсаността на 

образователната система; 

Or. en 

 

 


