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27.4.2015 B8-0359/5 

Amendement  5 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. uit zijn tevredenheid over de schriftelijke 

belofte om te integreren in de EU, die werd 

gedaan door het presidentschap van Bosnië 

en Herzegovina, en die op 23 februari 2015 

werd ondertekend door alle in het 

parlement vertegenwoordigde politieke 

partijen en ondersteund door het parlement 

zelf, over maatregelen om institutionele 

functionaliteit en efficiëntie in te voeren, 

hervormingen in alle bestuurslagen te 

starten, en om het verzoeningsproces te 

versnellen en de administratieve capaciteit 

te versterken; erkent dat de schriftelijke 

belofte de weg heeft vrijgemaakt voor de 

overeenkomst in de Raad op 16 maart 2015 

om over te gaan tot sluiting en de 

inwerkingtreding van de stabilisatie- en 

associatieovereenkomst (SAO); vraagt alle 

politieke leiders volledig mee te werken 

aan de zorgvuldige en snelle uitvoering van 

de schriftelijke belofte met name wat 

betreft de versterking van de rechtsstaat en 

de bestrijding van corruptie en 

georganiseerde misdaad; herinnert eraan 

dat politiek engagement en oprechte 

verantwoordelijkheid voor het 

hervormingsproces van essentieel belang 

zijn; vraagt de nieuwe leiders van Bosnië 

en Herzegovina met de EU een 

stappenplan af te spreken voor een brede 

en inclusieve hervormingsagenda om het 

land vooruit te brengen op de weg naar 

4. uit zijn tevredenheid over de schriftelijke 

belofte om te integreren in de EU, die werd 

gedaan door het presidentschap van Bosnië 

en Herzegovina, en die op 23 februari 2015 

werd ondertekend door alle in het 

parlement vertegenwoordigde politieke 

partijen en ondersteund door het parlement 

zelf, over maatregelen om institutionele 

functionaliteit en efficiëntie in te voeren, 

hervormingen in alle bestuurslagen te 

starten, en om het verzoeningsproces te 

versnellen en de administratieve capaciteit 

te versterken; erkent dat de schriftelijke 

belofte de weg heeft vrijgemaakt voor de 

overeenkomst in de Raad op 16 maart 2015 

om over te gaan tot sluiting en de 

inwerkingtreding van de stabilisatie- en 

associatieovereenkomst (SAO); is 

verheugd over de inwerkingtreding van de 

SAO, die gepland staat op 1 juni 2015, 

waardoor Bosnië en Herzegovina en de 

EU nauwer met elkaar kunnen 

samenwerken en hun banden kunnen 

versterken; vraagt alle politieke leiders 

volledig mee te werken aan de zorgvuldige 

en snelle uitvoering van de schriftelijke 

belofte met name wat betreft de versterking 

van de rechtsstaat en de bestrijding van 

corruptie en georganiseerde misdaad; 

herinnert eraan dat politiek engagement en 

oprechte verantwoordelijkheid voor het 

hervormingsproces van essentieel belang 
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Europese integratie; roept op tot 

transparantie in het proces van de planning 

en uitvoering van de hervormingen en 

verzoekt dringend het maatschappelijk 

middenveld bij het hervormingsproces te 

betrekken; 

zijn; vraagt de nieuwe leiders van Bosnië 

en Herzegovina met de EU een 

stappenplan af te spreken voor een brede 

en inclusieve hervormingsagenda om het 

land vooruit te brengen op de weg naar 

Europese integratie; roept op tot 

transparantie in het proces van de planning 

en uitvoering van de hervormingen en 

verzoekt dringend het maatschappelijk 

middenveld bij het hervormingsproces te 

betrekken; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/6 

Amendement  6 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt de nieuwe politieke leiders 

dringend zich te onthouden van tweedracht 

zaaiende nationalistische en separatistische 

retoriek die leidt tot polarisatie in de 

samenleving en zich serieus in te spannen 

voor hervormingen die het leven van de 

burgers in Bosnië en Herzegovina 

verbeteren, een democratische inclusieve 

en functionerende staat creëren en het land 

dichter bij de EU brengen; 

5. geeft uiting aan zijn ernstige 

bezorgdheid over de verklaring die op 25 

april 2015 is aangenomen op het congres 

van de Alliantie van onafhankelijke 

sociaaldemocraten (SNSD) in Oost-

Sarajevo, waarin o.a. werd aangedrongen 

op een referendum over de 

onafhankelijkheid van de Republika 

Srpska in 2018; benadrukt het feit dat de 

Republika Srpska op grond van het 

akkoord van Dayton geen recht op 

afscheiding heeft; herinnert eraan dat met 

de ondertekening van de schriftelijke 

belofte, alle politieke partijen, en dus ook 

de SNSD, zich eraan hebben 

gecommitteerd de ‘soevereiniteit, de 

territoriale integriteit en de politieke 

onafhankelijkheid van Bosnië en 

Herzegovina’ te respecteren; verzoekt de 

nieuwe politieke leiders dringend zich te 

onthouden van tweedracht zaaiende 

nationalistische en separatistische retoriek 

die leidt tot polarisatie in de samenleving 

en zich serieus in te spannen voor 

hervormingen die het leven van de burgers 

in Bosnië en Herzegovina verbeteren, een 

democratische inclusieve en 

functionerende staat creëren en het land 

dichter bij de EU brengen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/7 

Amendement  7 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. merkt op dat weinig vorderingen zijn 

geboekt op het gebied van het milieu en de 

klimaatverandering en vraagt de 

autoriteiten om een betere 

milieubescherming in overeenstemming 

met EU-normen; dringt er bij Bosnië en 

Herzegovina op aan al zijn contractuele 

verplichtingen uit hoofde van de 

Energiegemeenschap en de SAO na te 

leven, en te zorgen voor een adequate en 

snelle toenadering tot het milieu-acquis van 

de EU, inclusief het voorkomen van 

excessieve luchtverontreiniging; benadrukt 

dat Bosnië en Herzegovina zijn 

verplichtingen in het kader van het Verdrag 

inzake milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband (Espoo, 

1991) en het Protocol betreffende 

strategische milieueffectrapportage (Kiev, 

2003), en andere internationale verdragen 

volledig moet gaan naleven, in het 

bijzonder met betrekking tot de activiteiten 

in het stroomgebied van de Neretva en de 

Trebišnjica; verzoekt Bosnië en 

Herzegovina zich aan te passen aan de 

milieunormen van de EU, in het bijzonder 

met betrekking tot de verontreiniging door 

de olieraffinaderij in Bosanski Brod; 

34. merkt op dat weinig vorderingen zijn 

geboekt op het gebied van het milieu en de 

klimaatverandering en vraagt de 

autoriteiten om een betere 

milieubescherming in overeenstemming 

met EU-normen; dringt er bij Bosnië en 

Herzegovina op aan al zijn contractuele 

verplichtingen uit hoofde van de 

Energiegemeenschap en de SAO na te 

leven, en te zorgen voor een adequate en 

snelle toenadering tot het milieu-acquis van 

de EU, inclusief het voorkomen van 

excessieve luchtverontreiniging door de 

olieraffinaderij van Bosanski Brod; 

benadrukt dat Bosnië en Herzegovina zijn 

verplichtingen in het kader van het Verdrag 

inzake milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband (Espoo, 

1991) en het Protocol betreffende 

strategische milieueffectrapportage (Kiev, 

2003), en andere internationale verdragen 

volledig moet gaan naleven, in het 

bijzonder met betrekking tot de activiteiten 

in het stroomgebied van de Neretva en de 

Trebišnjica; 

Or. en 
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