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27.4.2015 B8-0359/5 

Amendamentul 5 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere de rezoluție B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. salută angajamentul scris privind 

integrarea în UE, adoptat de președinția 
BiH, semnat de liderii tuturor partidelor 
politice și aprobat de Parlamentul BiH la 

23 februarie 2015, privind măsurile 
necesare pentru instituirea funcționalității 

și eficienței instituționale, pentru lansarea 
de reforme la toate nivelurile de 
guvernanță, precum și măsurile necesare 

pentru a accelera procesul de reconciliere 
și a consolida capacitatea administrativă; 
recunoaște că angajamentul a deschis calea 
pentru un acord în cadrul Consiliului, la 16 
martie 2015, pentru a se trece la încheierea 

și intrarea în vigoare a Acordului de 
stabilizare și de asociere (ASA); solicită 
colaborarea deplină a tuturor liderilor 

politici pentru punerea în aplicare 
cuprinzătoare și eficientă a angajamentului, 

în special în ce privește consolidarea 
statului de drept și combaterea corupției și 
a criminalității organizate; reamintește că 

angajamentul politic și proprietatea 
autentică a procesului de reformă sunt 

esențiale; invită noii lideri ai BiH să ajungă 
la un acord cu UE cu privire la o foaie de 
parcurs concretă pentru o agendă de 

reforme amplă și integratoare pentru a face 
țara să progreseze pe drumul său către UE; 

solicită transparență în procesul de 
planificare și de punere în aplicare a 
reformelor și susține includerea societății 

4. salută angajamentul scris privind 

integrarea în UE, adoptat de președinția 
BiH, semnat de liderii tuturor partidelor 
politice și aprobat de Parlamentul BiH la 

23 februarie 2015, privind măsurile 
necesare pentru instituirea funcționalității 

și eficienței instituționale, pentru lansarea 
de reforme la toate nivelurile de 
guvernanță, precum și măsurile necesare 

pentru a accelera procesul de reconciliere 
și a consolida capacitatea administrativă; 
recunoaște că angajamentul a deschis calea 
pentru un acord în cadrul Consiliului, la 16 
martie 2015, pentru a se trece la încheierea 

și intrarea în vigoare a Acordului de 
stabilizare și de asociere (ASA); salută 
intrarea în vigoare a Acordului de 
stabilizare și asociere (ASA), prevăzută 
pentru 1 iunie 2015, care va permite BiH 
și UE să conlucreze mai strâns și să-și 
aprofundeze relația; solicită colaborarea 
deplină a tuturor liderilor politici pentru 

punerea în aplicare cuprinzătoare și 
eficientă a angajamentului, în special în ce 

privește consolidarea statului de drept și 
combaterea corupției și a criminalității 
organizate; reamintește că angajamentul 

politic și proprietatea autentică a procesului 
de reformă sunt esențiale; invită noii lideri 

ai BiH să ajungă la un acord cu UE cu 
privire la o foaie de parcurs concretă pentru 
o agendă de reforme amplă și integratoare 
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civile în procesul de reformă; pentru a face țara să progreseze pe drumul 
său către UE; solicită transparență în 
procesul de planificare și de punere în 

aplicare a reformelor și susține includerea 
societății civile în procesul de reformă; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/6 

Amendamentul 6 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere de rezoluție B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. îndeamnă noii lideri politici să se abțină 

de la retorici naționaliste conflictuale și 
separatiste care polarizează societatea și să 
se angajeze serios în reforme care vor 

îmbunătăți viața cetățenilor BiH, vor crea 
un stat democratic, integrator și funcțional 

și vor aduce țara mai aproape de UE; 

5. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la declarația adoptată la 25 aprilie 
2015 de către congresul Alianței social-
democraților independenți (SNSD) în 
estul orașului Sarajevo, prin care se 
solicită, printre altele, organizarea unui 
referendum privind independența 
Republicii Srpska în 2018; subliniază 
faptul că, în conformitate cu Acordul de 
la Dayton, Republika Srpska nu are 
dreptul de secesiune; reamintește faptul 
că, odată cu adoptarea Angajamentului 
scris, toate forțele politice, inclusiv SNSD, 
s-au angajat să respecte „suveranitatea, 
integritatea teritorială și independența 
politică a Bosniei și Herțegovina”; 
îndeamnă noii lideri politici să se abțină de 

la retorici naționaliste conflictuale și 
separatiste care polarizează societatea și să 

se angajeze serios în reforme care vor 
îmbunătăți viața cetățenilor BiH, vor crea 
un stat democratic, integrator și funcțional 

și vor aduce țara mai aproape de UE; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/7 

Amendamentul 7 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere de rezoluție B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. ia act de faptul că s-a realizat un 

progres nesemnificativ în domeniul 
mediului și al schimbărilor climatice și 
invită autoritățile să consolideze protecția 

mediului în conformitate cu standardele 
UE; solicită BiH să își onoreze toate 

obligațiile contractuale în conformitate cu 
Tratatul de instituire a Comunității 
Energiei și cu ASA și să asigure o 

apropiere adecvată și rapidă de acquis-ul 
de mediu al UE, inclusiv în ce privește 
prevenirea poluării excesive a aerului; 
subliniază necesitatea ca BiH să 
implementeze pe deplin obligațiile sale cu 

privire la Convenția privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context 
transfrontalier (Espoo, 1991) și Protocolul 

privind evaluarea strategică de mediu 
(Kiev, 2003), inclusiv în ceea ce privește 

activitățile din Neretva și bazinul râului 
Trebišnjica; invită BiH să se alinieze la 
standardele UE în domeniul mediului, în 
special în ceea ce privește poluarea de la 
rafinăria petrolieră din Bosanski Brod; 

34. ia act de faptul că s-a realizat un 

progres nesemnificativ în domeniul 
mediului și al schimbărilor climatice și 
invită autoritățile să consolideze protecția 

mediului în conformitate cu standardele 
UE; solicită BiH să își onoreze toate 

obligațiile contractuale în conformitate cu 
Tratatul de instituire a Comunității 
Energiei și cu ASA și să asigure o 

apropiere adecvată și rapidă de acquis-ul 
de mediu al UE, inclusiv în ce privește 
prevenirea poluării excesive a aerului 

provenite de la rafinăria de petrol de la 
Bosanski Brod; subliniază necesitatea ca 
BiH să implementeze pe deplin obligațiile 
sale cu privire la Convenția privind 
evaluarea impactului asupra mediului în 

context transfrontalier (Espoo, 1991) și 
Protocolul privind evaluarea strategică de 

mediu (Kiev, 2003), inclusiv în ceea ce 
privește activitățile din Neretva și bazinul 
râului Trebišnjica; 

Or. en 


