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20.5.2013 B7-0161/1 

Poprawka  1 
Emine Bozkurt, Libor Rouček 
w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0161/2013 
Doris Pack 
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wyraŜa zadowolenie z faktu, Ŝe wybory 

samorządowe były pokojowe, wolne i 

uczciwe; jest jednak zaniepokojony 

sporem w następstwie wyborów w 

Srebrenicy, którego naleŜy uniknąć w 

przyszłości, a takŜe faktem, Ŝe jedynym 

miastem, w którym nie odbyły się wybory 

samorządowe, był Mostar; wzywa 

wszystkie zainteresowane strony do 

zatwierdzenia zmian w statucie miasta 

Mostar zgodnie z odnośną decyzją 

Trybunału Konstytucyjnego Bośni i 

Hercegowiny; 

3. wyraŜa zadowolenie z faktu, Ŝe wybory 

samorządowe były pokojowe, wolne i 

uczciwe; odnotowuje spór w następstwie 

wyborów w Srebrenicy; uznaje decyzje 

Centralnej Komisji Wyborczej Bośni i 

Hercegowiny w tej kwestii; jest 

zaniepokojony faktem, Ŝe jedynym 

miastem, w którym nie odbyły się wybory 

samorządowe, był Mostar; wzywa 

wszystkie zainteresowane strony do 

zatwierdzenia zmian w statucie miasta 

Mostar zgodnie z odnośną decyzją 

Trybunału Konstytucyjnego Bośni i 

Hercegowiny; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/2 

Poprawka  2 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 
w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0161/2013 
Doris Pack 
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. 

Projekt rezolucji 
Ustęp 12 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. wzywa władze państwowe Bośni i 

Hercegowiny do wykonania wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

konieczności zmiany prawa dotyczącego 

numerów identyfikacyjnych obywateli; 

zauwaŜa, Ŝe z powodu kilkumiesięcznej 

bezczynności władz, po 12 lutego 2013 r. 

nowo narodzone dzieci nie mogły 

otrzymać numerów identyfikacyjnych, a w 

wyniku tego równieŜ podstawowych 

dokumentów takich jak paszport czy karta 

ubezpieczenia zdrowotnego; apeluje o 

pilne działania w celu rozwiązania tego 

problemu; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/3 

Poprawka  3 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 
w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0161/2013 
Doris Pack 
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. 

Projekt rezolucji 
Ustęp 13 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. odnotowuje decyzję komisarza ds. 

rozszerzenia i polityki sąsiedztwa o 

odwołaniu zaplanowanego trzeciego 

posiedzenia dialogu na wysokim szczeblu 

UE-BiH w sprawie procesu akcesyjnego, z 

uwagi na brak porozumienia politycznego 

w kwestii wykonania orzeczenia w sprawie 

Sejdić-Finci; jest zaniepokojony faktem, 

Ŝe brak porozumienia moŜe przynieść 

negatywne skutki dla całego procesu 

akcesyjnego, a takŜe wzywa przywódców 

politycznych do znalezienia rozwiązania; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0161/4 

Poprawka  4 

Emine Bozkurt, Libor Rouček 
w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0161/2013 
Doris Pack 
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. 

Projekt rezolucji 
Ustęp 34 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. odnotowuje pewne postępy w poprawie 

ogólnych ram edukacji, jednak ponawia 

swój apel do Rady Ministrów m.in. o 

lepszą koordynację między 13 

ministerstwami edukacji i departamentem 

edukacji w okręgu Brczko oraz o 

ograniczenie fragmentaryzacji systemu 

oświaty; 

34. odnotowuje pewne postępy w poprawie 

ogólnych ram edukacji, jednak ponawia 

swój apel do Rady Ministrów m.in. o 

lepszą koordynację między 12 

ministerstwami edukacji i departamentem 

edukacji w okręgu Brczko oraz o 

ograniczenie fragmentaryzacji systemu 

oświaty; 

Or. en 

 

 


