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27.4.2015 B8-0359/1 

Pozmeňujúci návrh  1 
Igor Šoltes 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
v mene Výboru pre zahraničné veci 
o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh uznesenia 
Odôvodnenie F 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže korupcia je veľmi rozšírená, 
verejná správa je rozdrobená, problémom 
je množstvo rôznych právnych systémov, 
mechanizmy spolupráce s občianskou 
spoločnosťou sú naďalej slabé, mediálne 
prostredie je polarizované a nie sú 
zabezpečené rovnaké práva pre všetky 
štátotvorné národy a občanov; 

F. keďže korupcia je veľmi rozšírená, 
verejná správa je rozdrobená, problémom 
je množstvo rôznych právnych systémov, 
mechanizmy spolupráce s občianskou 
spoločnosťou sú naďalej slabé, mediálne 
prostredie je polarizované a nie sú 
zabezpečené rovnaké práva pre všetkých 
občanov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/2 

Pozmeňujúci návrh  2 
Igor Šoltes 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
v mene Výboru pre zahraničné veci 
o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh uznesenia 
Odsek 7 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že prioritou musí byť 
riešenie sociálnych a- hospodárskych 
potrieb občanov; takisto však považuje za 
dôležité, aby súbežne pokračovali politické 
reformy a demokratizácia politického 
systému; zdôrazňuje, že hospodárska 
prosperita je možná len vtedy, ak je 
založená na demokratickej a inkluzívnej 
spoločnosti a štáte; takisto zdôrazňuje, že 
Bosna a Hercegovina sa nestane úspešnou 
kandidátskou krajinou pre členstvo v EÚ, 
kým nebudú naplnené zodpovedajúce 
inštitucionálne predpoklady; konštatuje, že 
ústavná reforma, ktorá bude zameraná na 
konsolidáciu, zjednodušenie a posilnenie 
inštitucionálneho rámca, je aj naďalej 
veľmi dôležitá pre transformáciu Bosny a 
Hercegoviny v účinný, inkluzívny a plne 
funkčný štát; pripomína, že pri budúcej 
ústavnej reforme by sa mali brať do úvahy 
zásady federalizmu, decentralizácie, 
subsidiarity a legitímneho zastupiteľstva s 
cieľom zabezpečiť efektívny a hladký 
proces integrácie Bosny a Hercegoviny do 
EÚ; naliehavo vyzýva politických 
predstaviteľov, aby svoju činnosť zamerali 
na zavedenie týchto nevyhnutných zmien;  

7. zdôrazňuje, že prioritou musí byť 
riešenie sociálnych a- hospodárskych 
potrieb občanov; takisto však považuje za 
dôležité, aby súbežne pokračovali politické 
reformy a demokratizácia politického 
systému; zdôrazňuje, že hospodárska 
prosperita je možná len vtedy, ak je 
založená na demokratickej a inkluzívnej 
spoločnosti a štáte; takisto zdôrazňuje, že 
Bosna a Hercegovina sa nestane úspešnou 
kandidátskou krajinou pre členstvo v EÚ, 
kým nebudú naplnené zodpovedajúce 
inštitucionálne predpoklady; konštatuje, že 
ústavná reforma, ktorá bude zameraná na 
konsolidáciu, zjednodušenie a posilnenie 
inštitucionálneho rámca, je aj naďalej 
veľmi dôležitá pre transformáciu Bosny a 
Hercegoviny v účinný, inkluzívny a plne 
funkčný štát; pripomína, že pri budúcej 
ústavnej reforme by sa mali brať do úvahy 
zásady decentralizácie, subsidiarity a 
legitímneho zastupiteľstva s cieľom 
zabezpečiť efektívny a hladký proces 
integrácie Bosny a Hercegoviny do EÚ; 
naliehavo vyzýva politických 
predstaviteľov, aby svoju činnosť zamerali 
na zavedenie týchto nevyhnutných zmien;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/3 

Pozmeňujúci návrh  3 
Igor Šoltes 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
v mene Výboru pre zahraničné veci 
o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh uznesenia 
Odsek 37 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. vyzýva novo zvolené inštitúcie Bosny a 
Hercegoviny, aby využili príležitosť, ktorú 
predstavuje obnovenie prístupu EÚ, na 
uzavretie dohody o zmene dočasnej 
dohody/Dohody o stabilizácii a pridružení, 
a prihliadali na pristúpenie Chorvátska k 
EÚ a zachovávanie tradičného obchodu; 

37. spochybňuje prístup Komisie, pokiaľ 
ide o prispôsobenie dočasnej 
dohody/Dohody o stabilizácii a pridružení 
pristúpeniu Chorvátska, v ktorom priamo 
podmieňuje pokračovanie autonómnych 
obchodných preferencií od januára 2016 
prijatím návrhu Komisie zo strany Bosny 
a Hercegoviny; vyjadruje pochybnosti, že 
prístup Komisie, ktorý sa opiera o 
hospodársky tlak a asymetrické obchodné 
vzťahy, je v súlade s novým prístupom 
voči Bosne a Hercegovine, ktorý prijali 
ministri zahraničných vecí EÚ 15. 
decembra 2014; očakáva prehlbovanie 
sociálnej a hospodárskej krízy v Bosne a 
Hercegovine, ak Komisia svoj postoj 
nezmení, a naliehavo žiada Komisiu, aby 
v duchu kompromisu našla dohodu 
prijateľnú pre obe strany; 

Or. en 

 
 


