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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. ia act de înființarea Comisiei 

parlamentare mixte pentru securitate și 

apărare în aprilie 2015 și o îndeamnă să 

își înceapă activitățile de elaborare și 

evaluare a politicii de securitate și 

apărare a țării, precum și de dirijare a 

procesului de reformă în domeniul 

apărării; se arată preocupat de fenomenul 

generalizat al deținerii ilegale de arme de 

către populație și de volumul încă mare de 

muniție și de arme aflat sub 

responsabilitatea forțelor armate; salută 

progresul realizat de forțele armate în 

eliminarea munițiilor cu gradul cel mai 

mare de instabilitate și în construirea unei 

capacități durabile de gestionare a 

stocurilor rămase; solicită adoptarea unei 

abordări cuprinzătoare pentru a face față 

provocărilor care subzistă în ceea ce 

privește curățarea de mine a țării până în 

2019; invită Comisia și ÎR/VP să își 

intensifice ajutorul acordat pentru aceste 

activități; 

15. ia act de rolul jucat de Comisia 

parlamentară mixtă pentru securitate și 

apărare în asigurarea controlului 

democratic asupra forțelor armate din 

Bosnia și Herțegovina; se arată preocupat 

de fenomenul generalizat al deținerii 

ilegale de arme de către populație și de 

volumul încă mare de muniție și de arme 

aflat sub responsabilitatea forțelor armate; 

salută progresul realizat de forțele armate 

în eliminarea munițiilor cu gradul cel mai 

mare de instabilitate și în construirea unei 

capacități durabile de gestionare a 

stocurilor rămase; solicită adoptarea unei 

abordări cuprinzătoare pentru a face față 

provocărilor care subzistă în ceea ce 

privește curățarea de mine a țării până în 

2019; invită Comisia și ÎR/VP să își 

intensifice ajutorul acordat pentru aceste 

activități; 

Or. en 

 

 


