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Pozměňovací návrh  1 
Igor Šoltes 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění F 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k rozšířené korupci, 

roztříštěné veřejné správě, problémům 

z důvodu řady rozličných právních 

systémů, nízké úrovni mechanismů pro 

spolupráci s občanskou společností, 

polarizaci mediální oblasti a skutečnosti, že 

rovná práva nejsou zajištěna pro všechny 

národy a občany tvořící tuto zem; 

F. vzhledem k rozšířené korupci, 

roztříštěné veřejné správě, problémům 

z důvodu řady rozličných právních 

systémů, nízké úrovně mechanismů pro 

spolupráci s občanskou společností, 

polarizaci mediální oblasti a skutečnosti, že 

rovná práva nejsou zajištěna pro všechny 

občany; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/2 

Pozměňovací návrh  2 
Igor Šoltes 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh usnesení 
Bod 7 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že prioritou musí být řešení 

společenských a hospodářských potřeb 

občanů; rovněž však považuje za zásadní, 

aby souběžně pokračovaly politické 

reformy a demokratizace politického 

systému; zdůrazňuje, že hospodářské 

prosperity lze dosáhnout pouze tehdy, 

bude-li vycházet z demokratické 

společnosti a státu, které podporují 

začlenění, rovněž zdůrazňuje, že Bosna 

a Hercegovina se nestane úspěšnou 

kandidátskou zemí pro členství v EU, 

dokud nebudou naplněny odpovídající 

institucionální předpoklady; konstatuje, že 

ústavní reforma, která bude zaměřena na 

konsolidaci, zjednodušení a posílení 

institucionálního rámce, je i nadále zásadní 

pro transformaci Bosny a Hercegoviny 

v účinný a plně funkční stát podporující 

začlenění; opětovně připomíná, že budoucí 

ústavní reforma by měla rovněž v zájmu 

zajištění účinné a bezproblémové integrace 

Bosny a Hercegoviny do EU zohlednit 

zásady federálního státu, decentralizace, 

subsidiarity a legitimního zastoupení; 

naléhavě vyzývá politické představitele, 

aby svou činnost zaměřili na zavedení 

těchto nezbytných změn;  

7. zdůrazňuje, že prioritou musí být řešení 

společenských a hospodářských potřeb 

občanů; rovněž však považuje za zásadní, 

aby souběžně pokračovaly politické 

reformy a demokratizace politického 

systému; zdůrazňuje, že hospodářské 

prosperity lze dosáhnout pouze tehdy, 

bude-li vycházet z demokratické 

společnosti a státu, které podporují 

začlenění, rovněž zdůrazňuje, že Bosna 

a Hercegovina se nestane úspěšnou 

kandidátskou zemí pro členství v EU, 

dokud nebudou naplněny odpovídající 

institucionální předpoklady; konstatuje, že 

ústavní reforma, která bude zaměřena na 

konsolidaci, zjednodušení a posílení 

institucionálního rámce, je i nadále zásadní 

pro transformaci Bosny a Hercegoviny 

v účinný a plně funkční stát podporující 

začlenění; opětovně připomíná, že budoucí 

ústavní reforma by měla rovněž v zájmu 

zajištění účinné a bezproblémové integrace 

Bosny a Hercegoviny do EU zohlednit 

zásady decentralizace, subsidiarity 

a legitimního zastoupení; naléhavě vyzývá 

politické představitele, aby svou činnost 

zaměřili na zavedení těchto nezbytných 

změn;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/3 

Pozměňovací návrh  3 
Igor Šoltes 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh usnesení 
Bod 37 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. vyzývá nově zvolené orgány Bosny 

a Hercegoviny, aby využily příležitost, 

kterou nabízí nový přístup EU a uzavřely 

dohodu o změně prozatímní dohody / 

Dohody o stabilizaci a přidružení z důvodu 

přistoupení Chorvatska do EU a zachování 

tradičního obchodu; 

37. vyslovuje pochybnosti o přístupu 

Komise ke změně prozatímní dohody / 

Dohody o stabilizaci a přidružení z důvodu 

přistoupení Chorvatska, který přímo 

podmiňuje pokračování autonomních 

obchodních preferencí po lednu 2016 

přijetím návrhu Komise Bosnou 

a Hercegovinou; pochybuje, že by přístup 

Komise, který spočívá v ekonomickém 

tlaku a asymetrických obchodních 

vztazích, byl v souladu s novým přístupem 

k Bosně a Hercegovině přijatým ministry 

zahraničních věcí EU dne 15. prosince 

2014; očekává prohloubení sociální 

a hospodářské krize v Bosně 

a Hercegovině, pokud Komise svůj postoj 

nezmění, a vyzývá naléhavě Komisi, aby 

v duchu kompromisu nalezla dohodu 

přijatelnou pro obě strany; 

Or. en 

 

 


