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Pakeitimas  1 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0161/2013 

Doris Pack 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina taikių, laisvų ir 

sąžiningų vietos rinkimų organizavimą; vis 

d÷lto yra susirūpinęs d÷l rinkimus 

Srebrenicoje lyd÷jusių ginčų, kurių 

reik÷tų vengti ateityje, taip pat d÷l to, kad 

Mostaras buvo vienintelis miestas, kuriame 

nebuvo surengti savivaldyb÷s rinkimai; 

ragina visas susijusias šalis susitarti d÷l 

Mostaro miesto statuto pakeitimų, kurie 

atitiktų atitinkamą Bosnijos ir 

Hercegovinos Konstitucinio Teismo 

sprendimą; 

3. palankiai vertina taikių, laisvų ir 

sąžiningų vietos rinkimų organizavimą; 

atkreipia d÷mesį į ginčą po rinkimų 

Srebrenicoje; pripažįsta Bosnijos ir 

Hercegovinos centrin÷s rinkimų komisijos 

sprendimus šiuo klausimu; reiškia 

susirūpinimą d÷l to, kad Mostaras yra 

vienintelis miestas, kuriame vis dar 

nesurengti vietos rinkimai; ragina visas 

susijusias šalis susitarti d÷l Mostaro miesto 

statuto pakeitimų, kurie atitiktų atitinkamą 

Bosnijos ir Hercegovinos Konstitucinio 

Teismo sprendimą; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/2 

Pakeitimas  2 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0161/2013 

Doris Pack 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 12a. ragina Bosnijos ir Hercegovinos 

valstyb÷s institucijas vadovautis 

konstitucinio teismo sprendimu d÷l 

būtinyb÷s iš dalies pakeisti teis÷s aktą d÷l 

piliečių asmens tapatyb÷s dokumentų 

numerių; pažymi, kad po 2013 m. vasario 

12 d. d÷l keletą m÷nesių trukusio 

neveiklumo naujagimiams negal÷jo būti 

išduodami asmens tapatyb÷s dokumento 

numeriai ir, savo ruožtu, pagrindiniai 

dokumentai, pvz., pasai ar medicininio 

draudimo kortel÷s; ragina skubiai imtis 

priemonių šiai pad÷čiai ištaisyti; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0161/2013 

Doris Pack 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 13a. atkreipia d÷mesį į Komisijos nario, 

atsakingo už pl÷tros ir kaimynyst÷s 

politikos klausimus, sprendimą nerengti 

ES ir Bosnijos ir Hercegovinos aukšto 

lygio dialogo d÷l stojimo proceso trečio 

susitikimo, kadangi nepasiektas politinis 

susitarimas d÷l sprendimo D. Sejdićiaus ir 

J. Finci byloje įgyvendinimo; reiškia 

susirūpinimą, jog tai, kad nepasiektas 

susitarimas, gali neigiamai paveikti visą 

stojimo procesą, ir ragina politikos 

lyderius rasti sprendimą; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0161/2013 

Doris Pack 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

34. atkreipia d÷mesį į tam tikrą pažangą, 

padarytą tobulinant bendrą švietimo 

sistemą, dar kartą tačiau ragina Ministrų 

tarybą, be kita ko, gerinti 13 švietimo 

ministerijų ir Brčko apygardos švietimo 

departamento tarpusavio veiksmų 

koordinavimą ir mažinti švietimo sistemos 

susiskaldymą; 

34. atkreipdamas d÷mesį į tam tikrą 

pažangą, padarytą tobulinant bendrą 

švietimo sistemą, dar kartą ragina Ministrų 

tarybą, be kita ko, gerinti 12 švietimo 

ministerijų ir Brčko apygardos švietimo 

departamento tarpusavio koordinavimą ir 

mažinti švietimo sistemos suskaldymą; 

Or. en 

 

 

 

 


