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27.4.2015 B8-0359/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta písomný záväzok týkajúci sa 
začlenenia do EÚ prijatý predsedníctvom 
Bosny a Hercegoviny, ktorý podpísali lídri 
všetkých politických strán a ktorý schválil 
parlament 23. februára 2015, týkajúci sa 
opatrení s cieľom stanoviť inštitucionálnu 
funkčnosť a efektívnosť, začať reformy na 
všetkých úrovniach riadenia, zrýchliť 
proces zmierenia a posilniť administratívnu 
kapacitu; berie na vedomie, že tento 
záväzok umožnil dosiahnuť dohodu v 
Rade, ku ktorej došlo 16. marca 2015, a 
pokračovať s cieľom uzavrieť dohodu o 
stabilizácii a pridružení a zabezpečiť jej 
vstup do platnosti; vyzýva, aby sa všetci 
politickí predstavitelia plne zapojili do 
spolupráce na dôslednom a efektívnom 
uplatňovaní záväzku, najmä pokiaľ ide o 
posilnenie právneho štátu, boj proti 
korupcii a organizovanému zločinu; 
pripomína, že politický záväzok a skutočná 
zodpovednosť za reformný proces sú veľmi 
dôležité; vyzýva nových predstaviteľov 
Bosny a Hercegoviny, aby sa dohodli s EÚ 
na konkrétnom pláne pre široký a 
inkluzívny program reforiem s cieľom 
podporiť pokrok v krajine smerom k EÚ; 
požaduje transparentnosť v procese 
plánovania a vykonávania reforiem a 
vyzýva na zapojenie občianskej 
spoločnosti do reformného procesu; 

4. víta písomný záväzok týkajúci sa 
začlenenia do EÚ prijatý predsedníctvom 
Bosny a Hercegoviny, ktorý podpísali lídri 
všetkých politických strán a ktorý schválil 
parlament 23. februára 2015, týkajúci sa 
opatrení s cieľom stanoviť inštitucionálnu 
funkčnosť a efektívnosť, začať reformy na 
všetkých úrovniach riadenia, zrýchliť 
proces zmierenia a posilniť administratívnu 
kapacitu; berie na vedomie, že tento 
záväzok umožnil dosiahnuť dohodu v 
Rade, ku ktorej došlo 16. marca 2015, a 
pokračovať s cieľom uzavrieť dohodu o 
stabilizácii a pridružení a zabezpečiť jej 
vstup do platnosti; víta skutočnosť, že 
podľa plánov nadobudne 1. júna 2015 
platnosť Dohoda o stabilizácii a 
pridružení, ktorá umožní Bosne a 
Hercegovine a EÚ užšie spolupracovať a 
prehlbovať vzájomný vzťah; vyzýva, aby 
sa všetci politickí predstavitelia plne 
zapojili do spolupráce na dôslednom a 
efektívnom uplatňovaní záväzku, najmä 
pokiaľ ide o posilnenie právneho štátu, boj 
proti korupcii a organizovanému zločinu; 
pripomína, že politický záväzok a skutočná 
zodpovednosť za reformný proces sú veľmi 
dôležité; vyzýva nových predstaviteľov 
Bosny a Hercegoviny, aby sa dohodli s EÚ 
na konkrétnom pláne pre široký a 
inkluzívny program reforiem s cieľom 
podporiť pokrok v krajine smerom k EÚ; 
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požaduje transparentnosť v procese 
plánovania a vykonávania reforiem a 
vyzýva na zapojenie občianskej 
spoločnosti do reformného procesu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. naliehavo žiada nových vedúcich 
politických predstaviteľov, aby sa 
neuchyľovali k nacionalistickej a 
separatistickej rétorike, ktorá rozdeľuje a 
polarizuje spoločnosť, ale aby vyvinuli 
vážne úsilie v oblasti reforiem, ktoré 
zlepšia životy občanov Bosny a 
Hercegoviny, vytvoria demokratický, 
inkluzívny a fungujúci štát a posunú 
krajinu bližšie k EÚ; 

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, 
že Aliancia nezávislých sociálnych 
demokratov prijala 25. apríla 2015 na 
kongrese vo Východnom Sarajeve 
vyhlásenie, v ktorom okrem iného 
požaduje referendum o nezávislosti 
Republiky srbskej v roku 2018; 
zdôrazňuje skutočnosť, že na základe 
Daytonskej mierovej dohody nemá  
Republika srbská právo na odtrhnutie; 
pripomína, že prijatím písomného záväzku 
sa všetky politické sily vrátane Aliancie 
nezávislých sociálnych demokratov 
zaviazali rešpektovať zvrchovanosť, 
územnú celistvosť a politickú nezávislosť 
Bosny a Hercegoviny; naliehavo žiada 
nových vedúcich politických 
predstaviteľov, aby sa neuchyľovali k 
nacionalistickej a separatistickej rétorike, 
ktorá rozdeľuje a polarizuje spoločnosť, ale 
aby vyvinuli vážne úsilie v oblasti 
reforiem, ktoré zlepšia životy občanov 
Bosny a Hercegoviny, vytvoria 
demokratický, inkluzívny a fungujúci štát a 
posunú krajinu bližšie k EÚ; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0359/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. konštatuje, že v oblastiach životného 
prostredia a zmeny klímy sa dosiahol len 
malý pokrok, a vyzýva orgány, aby 
posilnili ochranu životného prostredia v 
súlade s normami EÚ; vyzýva Bosnu a 
Hercegovinu, aby plnila svoje zmluvné 
záväzky podľa Zmluvy o Energetickom 
spoločenstve a Dohody o stabilizácii a 
pridružení a zabezpečila primerané a 
bezodkladné zosúladenie svojich právnych 
predpisov s acquis EÚ v oblasti životného 
prostredia, a to aj pokiaľ ide o prevenciu 
nadmerného znečisťovania ovzdušia; 
zdôrazňuje, že treba, aby si Bosna a 
Hercegovina začala v plnej miere plniť 
svoje záväzky týkajúce sa Dohovoru o 
hodnotení vplyvu na životné prostredie 
presahujúceho štátne hranice (podpísaného 
v Espoo v roku 1991) a Protokolu o 
strategickom environmentálnom hodnotení 
(podpísaného v Kyjeve v roku 2003), a to 
najmä pokiaľ ide o činnosti v povodiach 
Neretvy a Trebišnjice; vyzýva Bosnu a 
Hercegovinu, aby zabezpečili 
harmonizáciu s environmentálnymi 
normami EÚ, najmä v súvislosti so 
znečistením, ktoré spôsobuje rafinéria v 
Bosanskom Brode; 

34. konštatuje, že v oblastiach životného 
prostredia a zmeny klímy sa dosiahol len 
malý pokrok, a vyzýva orgány, aby 
posilnili ochranu životného prostredia v 
súlade s normami EÚ; vyzýva Bosnu a 
Hercegovinu, aby plnila všetky svoje 
zmluvné záväzky podľa Zmluvy o 
Energetickom spoločenstve a Dohody o 
stabilizácii a pridružení a zabezpečila 
primerané a bezodkladné zosúladenie 
svojich právnych predpisov s acquis EÚ v 
oblasti životného prostredia, a to aj pokiaľ 
ide o prevenciu nadmerného znečisťovania 
ovzdušia ropnou rafinériou v Bosanskom 
Brode; zdôrazňuje, že treba, aby si Bosna a 
Hercegovina začala v plnej miere plniť 
svoje záväzky týkajúce sa Dohovoru o 
hodnotení vplyvu na životné prostredie 
presahujúceho štátne hranice (podpísaného 
v Espoo v roku 1991) a Protokolu o 
strategickom environmentálnom hodnotení 
(podpísaného v Kyjeve v roku 2003), a to 
najmä pokiaľ ide o činnosti v povodiach 
Neretvy a Trebišnjice; 

Or. en 
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