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27.4.2015 B8-0359/1 

Amendement  1 
Igor Šoltes 
namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina 

Ontwerpresolutie 
Overweging F 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de corruptie 

wijdverbreid is, het openbaar bestuur 

gefragmenteerd is, de vele verschillende 

rechtsstelsels een uitdaging vormen, de 

samenwerkingsmechanismen met het 

maatschappelijk middenveld nog steeds 

zwak zijn, het medialandschap 

gepolariseerd is, en gelijke rechten voor 

alle constituerende bevolkingsgroepen en 

burgers niet gewaarborgd zijn; 

F. overwegende dat de corruptie 

wijdverspreid is, het openbaar bestuur 

gefragmenteerd is, de vele verschillende 

rechtsstelsels een uitdaging vormen, de 

samenwerkingsmechanismen met het 

maatschappelijk middenveld nog steeds 

zwak zijn, het medialandschap 

gepolariseerd is en gelijke rechten voor alle 

burgers niet gewaarborgd zijn; 

Or. en 



 

AM\1059316NL.doc  PE555.117v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

27.4.2015 B8-0359/2 

Amendement  2 
Igor Šoltes 
namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 7 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat de aanpak van de 

sociaaleconomische behoeften van burgers 

prioriteit moet hebben; acht het echter ook 

van essentieel belang dat er naast politieke 

hervormingen aandacht blijft voor de 

democratisering van het politieke systeem; 

onderstreept het feit dat economische 

voorspoed alleen mogelijk is als deze 

gebaseerd is op een democratische en 

inclusieve samenleving en staat; benadrukt 

tevens dat Bosnië en Herzegovina geen 

succesvolle kandidaat voor het EU-

lidmaatschap zal zijn zolang nog er geen 

passende institutionele omstandigheden 

zijn verwezenlijkt; merkt op dat een 

constitutionele hervorming die gericht is op 

consolidering, stroomlijning en versterking 

van het institutionele kader nog steeds van 

essentieel belang is voor de transformatie 

van Bosnië en Herzegovina tot een 

effectieve, inclusieve en volledig 

functionerende staat; herinnert eraan dat bij 

de toekomstige constitutionele hervorming 

ook rekening moet worden gehouden met 

de beginselen van federalisme, 

decentralisatie, subsidiariteit en legitieme 

vertegenwoordiging om te zorgen voor een 

efficiënt en soepel integratieproces van 

Bosnië en Herzegovina in de EU; dringt er 

bij alle politieke leiders op aan werk te 

maken van het doorvoeren van de nodige 

7. benadrukt dat de aanpak van de 

sociaaleconomische behoeften van burgers 

prioriteit moet hebben; acht het echter ook 

van essentieel belang dat er naast politieke 

hervormingen aandacht blijft voor de 

democratisering van het politieke systeem; 

onderstreept het feit dat economische 

voorspoed alleen mogelijk is als deze 

gebaseerd is op een democratische en 

inclusieve samenleving en staat; benadrukt 

tevens dat Bosnië en Herzegovina geen 

succesvolle kandidaat voor het EU-

lidmaatschap zal zijn zolang nog er geen 

passende institutionele omstandigheden 

zijn verwezenlijkt; merkt op dat een 

constitutionele hervorming die gericht is op 

consolidering, stroomlijning en versterking 

van het institutionele kader nog steeds van 

essentieel belang is voor de transformatie 

van Bosnië en Herzegovina tot een 

effectieve, inclusieve en volledig 

functionerende staat; herinnert eraan dat bij 

de toekomstige constitutionele hervorming 

ook rekening moet worden gehouden met 

de beginselen van decentralisatie, 

subsidiariteit en legitieme 

vertegenwoordiging om te zorgen voor een 

efficiënt en soepel integratieproces van 

Bosnië en Herzegovina in de EU; dringt er 

bij alle politieke leiders op aan werk te 

maken van het doorvoeren van de nodige 
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wijzigingen;  wijzigingen;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/3 

Amendement  3 
Igor Šoltes 
namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 37 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. verzoekt de recentelijk gekozen 

instellingen van Bosnië en Herzegovina 

gebruik te maken van de hernieuwde 

benadering van de EU om de 

overeenkomst over de aanpassing van de 

interimovereenkomst/SAO te sluiten, 

rekening houdend met de toetreding van 

Kroatië tot de EU en met de 

instandhouding van de traditionele 

handel; 

37. plaatst vraagtekens bij de benadering 

van de Commissie met betrekking tot de 

aanpassing van de 

interimovereenkomst/SAO aan de 

toetreding van Kroatië, waardoor de 

handhaving van de autonome 

handelspreferenties na januari 2016 

rechtstreeks afhankelijk wordt gesteld van 

de aanvaarding van het 

Commissievoorstel door Bosnië en 

Herzegovina; betwijfelt of de benadering 

van de Commissie, die berust op 

economische druk en asymmetrische 

handelsbetrekkingen, in overeenstemming 

is met de nieuwe benadering jegens 

Bosnië en Herzegovina die op 15 

december 2014 door de EU-ministers van 

Buitenlandse Zaken is goedgekeurd; 

verwacht een verergering van de sociale 

en economische crisis in Bosnië en 

Herzegovina als de Commissie haar 

standpunt niet wijzigt, en dringt er bij de 

Commissie op aan om, zoekend naar een 

compromis, tot een overeenkomst te 

komen die aanvaardbaar is voor beide 

partijen; 

Or. en 

 

 


