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Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. udtrykker sin anerkendelse af den 

fredelige, frie og retfærdige afvikling af 

lokalvalget; er betænkelig ved 

valgstridigheder, som dem der sås i 

Srebrenica, og som bør undgås i 

fremtiden, og over, at der som det eneste 

sted endnu ikke er blevet afholdt lokalvalg 

i Mostar; opfordrer samtlige berørte parter 

til at blive enige om ændringer i byen 

Mostars status i overensstemmelse med en 

relevant afgørelse fra af Bosnien-

Hercegovinas forfatningsdomstol; 

3. udtrykker sin anerkendelse af den 

fredelige, frie og retfærdige afvikling af 

lokalvalget; noterer sig valgstridighederne 

efter valget i Srebrenica; anerkender 

afgørelserne fra den centrale 

valgkommission i Bosnien-Hercegovina 

vedrørende denne sag; er bekymret over, 

at der som det eneste sted endnu ikke er 

blevet afholdt lokalvalg i Mostar; opfordrer 

samtlige berørte parter til at blive enige om 

ændringer i byen Mostars status i 

overensstemmelse med en relevant 

afgørelse fra af Bosnien-Hercegovinas 

forfatningsdomstol; 

Or. en 
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Punkt 12 a (nyt) 
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  12a. opfordrer de statslige myndigheder i 

Bosnien-Hercegovina til at efterleve 

forfatningsdomstolens afgørelse 

vedrørende behovet for at ændre 

lovgivningen om borgernes ID-numre; 

konstaterer, at nyfødte børn efter den 

12. februar 2013 som følge af adskillige 

måneders inaktivitet ikke har kunnet få 

udstedt ID-numre eller følgelig basale 

dokumenter såsom pas eller 

sygesikringskort; kræver omgående 

foranstaltninger for at få løst denne 

situation; 

Or. en 
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Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. noterer sig, at kommissæren for 

udvidelse og naboskabspolitik har 

besluttet ikke at afholde det planlagte 

tredje møde under dialogen på højt plan 

mellem EU og Bosnien-Hercegovina om 

tiltrædelsesprocessen på grund af den 

manglende politiske enighed om 

fuldbyrdelse af Sejdić-Finci-dommen; er 

bekymret for, at det kan have negative 

konsekvenser for tiltrædelsesprocessen 

som helhed, hvis ikke der opnås enighed, 

og opfordrer de politiske ledere til at finde 

frem til en løsning; 

Or. en 
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Punkt 34 
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34. opfordrer hele tiden ministerrådet til 

blandt andet at forbedre samordningen 

mellem de 13 undervisningsministerier og 

undervisningsdepartementet i Brčko-

distriktet og mindske opsplitningen af 

uddannelsessystemet, selv om der 

bemærkes visse fremskridt med hensyn til 

at forbedre den generelle ramme for 

uddannelse; 

34. opfordrer hele tiden ministerrådet til 

blandt andet at forbedre samordningen 

mellem de 12 undervisningsministerier og 

undervisningsdepartementet i Brčko-

distriktet og mindske opsplitningen af 

uddannelsessystemet, selv om der 

bemærkes visse fremskridt med hensyn til 

at forbedre den generelle ramme for 

uddannelse; 

Or. en 

 

 


