
 

AM\1116839BG.docx  PE598.454v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

8.2.2017 A8-0026/2 

Изменение  2 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина  

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава за запазване на импулса за 

реформи, така че Босна и Херцеговина 

да се превърне в напълно ефективна, 

приобщаваща и функционираща 

държава, основана на принципите на 

правовата държава, гарантираща 

равенство и демократично 

представителство на всички 

съставляващи я народи и граждани; 

изразява съжаление, че общите усилия 

за реформи често продължават да бъдат 

възпрепятствани от етнически и 

политически разделения, предизвикани 

от дълбоко вкоренени разрушителни 

тенденции, които възпрепятстват 

нормалното демократично развитие, и 

чрез допълнителна политизация на 

публичната администрация; също така 

подчертава, че Босна и Херцеговина 

няма да бъде успешна кандидатка за 

членство в ЕС, докато не бъдат 

установени подходящи 

институционални условия; настоятелно 

приканва всички политически лидери да 

работят в областта на въвеждането на 

необходимите промени, включително 

реформата на изборния закон, също като 

отчитат принципите, изразени в 

предишните й резолюции, включително 

принципите на федерализъм, 

децентрализация и легитимно 

представителство; счита, че е от 

4. призовава за запазване на импулса за 

реформи, така че Босна и Херцеговина 

да се превърне в напълно ефективна, 

приобщаваща и функционираща 

държава, основана на принципите на 

правовата държава, гарантираща 

равенство и демократично 

представителство на всички свои 

граждани; изразява съжаление, че 

общите усилия за реформи често 

продължават да бъдат възпрепятствани 

от етнически и политически разделения, 

предизвикани от дълбоко вкоренени 

разрушителни тенденции, които 

възпрепятстват нормалното 

демократично развитие, и чрез 

допълнителна политизация на 

публичната администрация; също така 

подчертава, че Босна и Херцеговина 

няма да бъде успешна кандидатка за 

членство в ЕС, докато не бъдат 

установени подходящи 

институционални условия; настоятелно 

приканва всички политически лидери да 

работят в областта на въвеждането на 

необходимите промени, включително 

реформата на изборния закон, също като 

отчитат принципите, изразени в 

предишните й резолюции, включително 

принципите на децентрализация и 

легитимно представителство; счита, че е 

от съществено значение да се запази 
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съществено значение да се запази 

консенсусът за интеграция в ЕС и по 

един съгласуван начин да се постигне 

напредък в областта на прилагането на 

принципите на правовата държава, 

включително борбата с корупцията и 

организираната престъпност, реформата 

на съдебната система и публичната 

администрация; изтъква също така 

необходимостта от трайно и ефективно 

съсредоточаване върху социални и 

икономически реформи, което следва да 

остане приоритет; 

консенсусът за интеграция в ЕС и по 

един съгласуван начин да се постигне 

напредък в областта на прилагането на 

принципите на правовата държава, 

включително борбата с корупцията и 

организираната престъпност, реформата 

на съдебната система и публичната 

администрация; изтъква също така 

необходимостта от трайно и ефективно 

съсредоточаване върху социални и 

икономически реформи, което следва да 

остане приоритет; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Изменение  3 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава значението на 

неотдавнашното решение на 

Конституционния съд относно 

принципа на съставния статут и 

равенството на трите съставни 

народности да избират собствените 

си легитимни политически 

представители на базата на 

легитимно и пропорционално 

представителство в Камарата на 

народите в парламента на Федерация 

Босна и Херцеговина; 

заличава се 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Изменение  4 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. отбелязва активната ангажираност 

на Съвместния парламентарен комитет 

по въпросите на сигурността и 

отбраната за осигуряване на 

демократичен контрол над въоръжените 

сили на Босна и Херцеговина; отбелязва 

с тревога големите запаси от 

нерегистрирани оръжия и боеприпаси, 

притежавани незаконно от населението, 

и настоятелно призовава за пълното 

премахване на тези оръжия; изразява 

загриженост и поради наличието на 

съхранявани по неподходящ начин 

големи запаси от боеприпаси и 

оръжия под отговорността на 

въоръжените сили; подчертава 

значението на преодоляването на 

трафика на оръжия и призовава за 

засилване на сътрудничеството между 

ЕС и Босна и Херцеговина за тази цел; 

настоятелно призовава за всеобхватен 

подход за справяне с оставащите 

предизвикателства във връзка с 

разминирането на страната до 2019 г.; 

28. отбелязва активната ангажираност 

на Съвместния парламентарен комитет 

по въпросите на сигурността и 

отбраната за осигуряване на 

демократичен контрол над въоръжените 

сили на Босна и Херцеговина; отбелязва 

с тревога големите запаси от 

нерегистрирани оръжия и боеприпаси, 

притежавани незаконно от населението, 

и настоятелно призовава за пълното 

премахване на тези оръжия; подчертава 

значението на преодоляването на 

трафика на оръжия и призовава за 

засилване на сътрудничеството между 

ЕС и Босна и Херцеговина за тази цел; 

настоятелно призовава за всеобхватен 

подход за справяне с оставащите 

предизвикателства във връзка с 

разминирането на страната до 2019 г.; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Изменение  5 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. изразява загриженост относно 

случаите на политически натиск и 

сплашване на журналисти, включително 

физически и словесни нападения, 

включително извършвани от 

високопоставени или бивши служители, 

както и във връзка с липсата на 

прозрачност относно собствеността на 

медиите; също така изразява 

загриженост по отношение на 

използването на граждански дела за 

клевета срещу критични медии и 

журналисти; подчертава, че е 

необходимо да се разследват 

нападенията срещу журналисти и да се 

гарантират подходящи последващи 

съдебни мерки; призовава органите да 

осъждат недвусмислено всички 

нападения срещу журналисти и медии и 

да гарантират, че такива случаи са 

напълно разследвани и че отговорните 

лица са изправени пред правосъдието; 

призовава за вземане на допълнителни 

мерки, необходими за гарантиране на 

пълно зачитане на свободата на словото, 

свободата на печата и свободата на 

достъп до информация (онлайн и 

офлайн); призовава органите на Босна и 

Херцеговина да предприемат спешни 

мерки за спасяване на обществените 

медии от срив; призовава 

37. изразява загриженост относно 

случаите на политически натиск и 

сплашване на журналисти, включително 

физически и словесни нападения, 

включително извършвани от 

високопоставени или бивши служители, 

както и във връзка с липсата на 

прозрачност относно собствеността на 

медиите; също така изразява 

загриженост по отношение на 

използването на граждански дела за 

клевета срещу критични медии и 

журналисти; подчертава, че е 

необходимо да се разследват 

нападенията срещу журналисти и да се 

гарантират подходящи последващи 

съдебни мерки; призовава органите да 

осъждат недвусмислено всички 

нападения срещу журналисти и медии и 

да гарантират, че такива случаи са 

напълно разследвани и че отговорните 

лица са изправени пред правосъдието; 

призовава за вземане на допълнителни 

мерки, необходими за гарантиране на 

пълно зачитане на свободата на словото, 

свободата на печата и свободата на 

достъп до информация (онлайн и 

офлайн); призовава органите на Босна и 

Херцеговина да предприемат спешни 

мерки за спасяване на обществените 

медии от срив; призовава 
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компетентните органи да гарантират 

независимостта и финансовата 

стабилност на трите обществени 

излъчващи оператори, както и 

политическата, оперативната и 

финансовата независимост и 

прозрачност на Органа за регулиране на 

съобщенията; призовава компетентните 

органи да гарантират медийния 

плурализъм и излъчването на всички 

официални езици на Босна и 

Херцеговина; призовава за завършване 

на процеса на преминаване към цифрова 

технология и за изготвянето на 

стратегия за широколентов достъп; 

компетентните органи да гарантират 

независимостта и финансовата 

стабилност на трите обществени 

излъчващи оператори, както и 

политическата, оперативната и 

финансовата независимост и 

прозрачност на Органа за регулиране на 

съобщенията; призовава компетентните 

органи да гарантират медийния 

плурализъм и излъчването; призовава за 

завършване на процеса на преминаване 

към цифрова технология и за 

изготвянето на стратегия за 

широколентов достъп; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Изменение  6 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. отново изразява загриженост 

относно продължаващата 

разпокъсаност, сегрегация, 

неефективност и сложност на 

образователната система; призовава за 

приемането на общи основни учебни 

програми за цялата държава, които да 

допринесат за сближаването на 

държавата; призовава за по-добра 

координация между различните 

равнища на управление на 

образованието, за да се насърчава 

приобщаваща и недискриминационна 

образователна система и да се поощрява 

сътрудничеството в културния, 

религиозния и етническия контекст; 

призовава органите да насърчават 

принципите на толерантност, диалог и 

междукултурно разбирателство сред 

различните етнически групи; 

настоятелно призовава да се приемат 

конкретни мерки за подобряване на 

ефективността на образователната 

система и за отстраняване на практиките 

на сегрегация, като същевременно се 

гарантират равни възможности за 

образование на всички официални 

езици на Босна и Херцеговина; отново 

изразява загриженост относно високия 

дял на преждевременно напускащите 

училище, както и относно постоянно 

38. отново изразява загриженост 

относно продължаващата 

разпокъсаност, сегрегация, 

неефективност и сложност на 

образователната система; призовава за 

приемането на общи основни учебни 

програми за цялата държава, които да 

допринесат за сближаването на 

държавата; призовава за по-добра 

координация между различните 

равнища на управление на 

образованието, за да се насърчава 

приобщаваща и недискриминационна 

образователна система и да се поощрява 

сътрудничеството в културния, 

религиозния и етническия контекст; 

призовава органите да насърчават 

принципите на толерантност, диалог и 

междукултурно разбирателство сред 

различните етнически групи; 

настоятелно призовава да се приемат 

конкретни мерки за подобряване на 

ефективността на образователната 

система и за отстраняване на практиките 

на сегрегация, като същевременно се 

гарантират равни възможности за 

образование; отново изразява 

загриженост относно високия дял на 

преждевременно напускащите училище, 

както и относно постоянно високия 

брой на преждевременно напусналите 



 

AM\1116839BG.docx  PE598.454v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

високия брой на преждевременно 

напусналите училище ромски деца; 

изразява съжаление относно бавния 

напредък по отношение на вземането на 

мерки и разрешаването на въпроса с 

наличието на „две училища под един 

покрив“, училищата, предназначени за 

деца само от една етническа група, и 

други форми на сегрегация и 

дискриминация в училищата; 

училище ромски деца; изразява 

съжаление относно бавния напредък по 

отношение на вземането на мерки и 

разрешаването на въпроса с наличието 

на „две училища под един покрив“, 

училищата, предназначени за деца само 

от една етническа група, и други форми 

на сегрегация и дискриминация в 

училищата; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Изменение  7 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42a. призовава да се отменят 

проектите и плановете за 

изграждане на водноелектрически 

централи, които имат вредно 

въздействие върху природата, които 

са против волята на местното 

население, които не са в 

съответствие с плановете за 

териториално развитие на местно 

равнище или на равнище 

административни единици и които 

носят ползи само за инвеститорите;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Изменение  8 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина  

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43a. настоятелно призовава органите 

да гарантират съответствието със 

стандартите на ЕС и с 

международните стандарти, както и 

с политическите цели в областта на 

енергетиката и изменението на 

климата; изразява съжаление 

относно факта, че усилията на 

страната за борба с изменението на 

климата остават на равнище 

декларации, като в същото време се 

вземат решения за планирането на 

нови топлоелектрически централи на 

въглища; 

Or. en 

 

 


