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Τροπολογία  1 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0161/2013 

Doris Pack 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει την ειρηνική, ελεύθερη και 

δίκαιη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών· 
εκφράζει, ωστόσο την ανησυχία του για 
την έριδα που ακολούθησε τις εκλογές στη 
Σρεµπρένιτσα, η οποία θα πρέπει να 
αποφεύγεται στο µέλλον, καθώς και για 
το γεγονός ότι το Μοστάρ ήταν η µόνη 

πόλη στην οποία δεν διενεργήθηκαν 

δηµοτικές εκλογές· ζητεί µε έµφαση από 

όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να 

συµφωνήσουν επί των αλλαγών στο 

Καθεστώς της Πόλης του Μοστάρ, που να 

συνάδουν µε τη σχετική απόφαση του 

Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Βοσνίας 

και Ερζεγοβίνης·  

3. χαιρετίζει την ειρηνική, ελεύθερη και 

δίκαιη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών· 
σηµειώνει την έριδα που ακολούθησε τις 
εκλογές στη Σρεµπρένιτσα· αναγνωρίζει 
τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής 
Εκλογών στο θέµα αυτό· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι το 
Μοστάρ ήταν η µόνη πόλη στην οποία δεν 

διενεργήθηκαν δηµοτικές εκλογές· ζητεί µε 

έµφαση από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 

να συµφωνήσουν επί των αλλαγών στο 

Καθεστώς της Πόλης του Μοστάρ, που να 

συνάδουν µε τη σχετική απόφαση του 

Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Βοσνίας 

και Ερζεγοβίνης· 
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εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0161/2013 

Doris Pack 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  12α. καλεί τις κρατικές αρχές της BiH να 
συµµορφωθούν µε την απόφαση του 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου όσον αφορά 
την ανάγκη τροποποίησης της 
νοµοθεσίας για τους αριθµούς 
ταυτότητας των πολιτών· σηµειώνει ότι, 
µετά τις 12 Φεβρουαρίου 2013, εξαιτίας 
µηνών απραξίας, τα νεογέννητα παιδιά 
δεν µπόρεσαν να λάβουν αριθµούς 
ταυτότητας, και συνεπώς ούτε και 
βασικά έγγραφα όπως διαβατήρια ή 
κάρτες ιατρικής ασφάλισης· ζητεί 
επειγόντως τη λήψη µέτρων για τη 
διευθέτηση αυτής της κατάστασης· 
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Emine Bozkurt, Libor Rouček 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0161/2013 

Doris Pack 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  13α. σηµειώνει την απόφαση Επιτρόπου 
που είναι αρµόδιος για τη διεύρυνση και 
την πολιτική γειτονίας να µη διεξαχθεί η 
προγραµµατισµένη τρίτη συνάντηση του 
διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-BiH για τη 
διαδικασία προσχώρησης, δεδοµένης της 
έλλειψης πολιτικής συµφωνίας σχετικά µε 
την εφαρµογή της απόφασης Sejdić-
Finci· εκφράζει την ανησυχία ότι η µη 
επίτευξη συµφωνίας ενδέχεται να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία 
προσχώρησης συνολικά, και καλεί τους 
πολιτικούς ηγέτες να εξεύρουν λύση· 
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Emine Bozkurt, Libor Rouček 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0161/2013 

Doris Pack 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

34. µολονότι σηµειώνει την πρόοδο που 

έχει σηµειωθεί στο γενικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, ζητεί µετ’ επιτάσεως από το 

Συµβούλιο Υπουργών, µεταξύ άλλων, να 

βελτιώσει τον συντονισµό µεταξύ των 

δεκατριών υπουργείων παιδείας και του 
υπουργείου παιδείας της περιφέρειας 

Brcko και να περιορίσει τον 

κατακερµατισµό του εκπαιδευτικού 

συστήµατος· 

34. µολονότι σηµειώνει την πρόοδο που 

έχει σηµειωθεί στο γενικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, ζητεί µετ’ επιτάσεως από το 

Συµβούλιο Υπουργών, µεταξύ άλλων, να 

βελτιώσει τον συντονισµό µεταξύ των 

δώδεκα υπουργείων παιδείας και του 
υπουργείου παιδείας της περιφέρειας 

Brcko και να περιορίσει τον 

κατακερµατισµό του εκπαιδευτικού 

συστήµατος· 
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