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27.4.2015 B8-0359/5 

Pozměňovací návrh  5 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 
 
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 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá písemný závazek k integraci do EU, 
který přijala vláda Bosny a Hercegoviny, 
pod který se podepsali vedoucí 
představitelé všech politických stran a jenž 
potvrdil Parlament Bosny a Hercegoviny 
dne 23. února 2015, jenž se týká opatření k 
zavedení institucionální funkčnosti a 
účinnost, zahájení reforem na všech 
úrovních vlády, urychlení procesu usmíření 
a posílení správní kapacity; bere na 
vědomí, že tento závazek umožnil, aby 
Rada dne 16. března 2015 dosáhla dohody 
a přistoupila k uzavření Dohody o 
stabilizaci a přidružení a jejím vstupu 
v platnost; vyzývá k tomu, aby se všichni 
političtí představitelé plně zapojili do 
spolupráce na důsledném a účinném 
provádění tohoto závazku, zejména pokud 
jde o posílení právního státu, boj proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
opětovně připomíná, že z hlediska 
reformního procesu je zásadním faktorem 
politické odhodlání a skutečné ztotožnění 
se s ním; vyzývá nové vedoucí 
představitele Bosny a Hercegoviny, aby se 
s EU dohodli na konkrétní cestovní mapě 
pro rozsáhlý a komplexní program reforem 
pro postup země na cestě k členství v EU; 
vyzývá, aby byl postup plánování a 
provádění reforem transparentní, a 
naléhavě žádá, aby do něj byla zapojena 

4. vítá písemný závazek k integraci do EU, 
který přijala vláda Bosny a Hercegoviny, 
pod který se podepsali vedoucí 
představitelé všech politických stran a jenž 
potvrdil Parlament Bosny a Hercegoviny 
dne 23. února 2015, jenž se týká opatření 
k zavedení institucionální funkčnosti 
a účinnost, zahájení reforem na všech 
úrovních vlády, urychlení procesu usmíření 
a posílení správní kapacity; bere na 
vědomí, že tento závazek umožnil, aby 
Rada dne 16. března 2015 dosáhla dohody 
a přistoupila k uzavření Dohody 
o stabilizaci a přidružení a jejím vstupu 
v platnost; vítá vstup dohody o stabilizaci 
a přidružení, která umožní užší spolupráci 

Bosny a Hercegoviny s EU a prohloubení 

jejich vztahů, v platnost, který je plánován 

na 1. června 2015; vyzývá k tomu, aby se 
všichni političtí představitelé plně zapojili 
do spolupráce na důsledném a účinném 
provádění tohoto závazku, zejména pokud 
jde o posílení právního státu, boj proti 
korupci a organizovanému zločinu; 
opětovně připomíná, že z hlediska 
reformního procesu je zásadním faktorem 
politické odhodlání a skutečné ztotožnění 
se s ním; vyzývá nové vedoucí 
představitele Bosny a Hercegoviny, aby se 
s EU dohodli na konkrétním plánu pro 
rozsáhlý a komplexní program reforem pro 
postup země na cestě k členství v EU; 
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občanská společnost; vyzývá, aby byl postup plánování a 
provádění reforem transparentní, a 
naléhavě žádá, aby do něj byla zapojena 
občanská společnost; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/6 

Pozměňovací návrh  6 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 
 
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 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. naléhavě vyzývá nové politické 
představitele, aby se zdrželi 
nacionalistických a separatistických 
projevů, které rozdělují společnost, a aby 
se se vší vážností zapojili do reforem, které 
zlepší život občanů Bosny a Hercegoviny, 
vytvoří demokratický a fungující stát 
podporující začlenění a přiblíží tuto zemi 
členství v EU; 

5. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad prohlášením, které bylo dne 

25. dubna 2015 přijato na kongresu 

Aliance nezávislých sociálních demokratů 

(SNSD) ve východním Sarajevu a které 

mj. vyzývá k referendu o nezávislosti 

Republiky srbské v roce 2018; zdůrazňuje, 

že podle Daytonských dohod nemá 

Republika srbská právo se oddělit; 

připomíná, že přijetím písemného závazku 

se všechny politické síly, včetně SNSD, 

zavázaly dodržovat „suverenitu, územní 

celistvost a politickou nezávislost Bosny 

a Hercegoviny“; naléhavě vyzývá nové 
politické představitele, aby se zdrželi 
nacionalistických a separatistických 
projevů, které rozdělují společnost, a aby 
se se vší vážností zapojili do reforem, které 
zlepší život občanů Bosny a Hercegoviny, 
vytvoří demokratický a fungující stát 
podporující začlenění a přiblíží tuto zemi 
členství v EU; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/7 

Pozměňovací návrh  7 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 
 
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 34 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. konstatuje, že v oblasti životního 
prostředí a změny klimatu bylo dosaženo 
pouze chabého pokroku a vyzývá 
odpovědné orgány, aby posílily ochranu 
životního prostředí v souladu s normami 
EU; vyzývá Bosnu a Hercegovinu, aby 
dostála svým smluvním závazkům podle 
Smlouvy o Energetickém společenství a 
Dohody o stabilizaci a přidružení a zajistila 
odpovídající a neprodlené uvedení svých 
právních předpisů do souladu s acquis EU 
v oblasti životního prostředí, a to i pokud 
jde o zabránění nadměrného znečišťování 
ovzduší; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
Bosna a Hercegovina plně provedla své 
závazky týkající se Úmluvy o posuzování 
vlivů na životní prostředí přesahující 
hranice států jménem Společenství 
(úmluva ESPOO, 1991) a Protokolu o 
strategickém posuzování vlivů na životní 
prostředí (Kyjev, 2003), a to včetně ve 
vztahu k činnostem v povodí řek Neretvy a 
Trebišnjice; vyzývá Bosnu a Hercegovinu, 
aby postupovala v souladu s normami EU 

v oblasti životního prostředí, zejména 

pokud jde o znečištění, které způsobuje 

ropná rafinerie v Bosenském Brodě; 

34. konstatuje, že v oblasti životního 
prostředí a změny klimatu bylo dosaženo 
pouze chabého pokroku a vyzývá 
odpovědné orgány, aby posílily ochranu 
životního prostředí v souladu s normami 
EU; vyzývá Bosnu a Hercegovinu, aby 
dostála svým smluvním závazkům podle 
Smlouvy o Energetickém společenství a 
Dohody o stabilizaci a přidružení a zajistila 
odpovídající a neprodlené uvedení svých 
právních předpisů do souladu s acquis EU 
v oblasti životního prostředí, a to i pokud 
jde o zabránění nadměrného znečišťování 
ovzduší pocházejícího z rafinerie ropy 
v Bosanském Brodu; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby Bosna a Hercegovina plně 
provedla své závazky týkající se Úmluvy 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
přesahující hranice států jménem 
Společenství (úmluva ESPOO, 1991) a 
Protokolu o strategickém posuzování vlivů 
na životní prostředí (Kyjev, 2003), a to 
včetně ve vztahu k činnostem v povodí řek 
Neretvy a Trebišnjice; 

Or. en 
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