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8.2.2017 A8-0026/2 

Pozměňovací návrh  2 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá k zachování dynamiky reforem, 

aby se tak podařilo proměnit Bosnu 

a Hercegovinu v plně účinný, inkluzivní 

a funkční stát založený na zásadách 

právního státu, jenž zaručuje rovnost 

a demokratické zastoupení všech svých 

konstitutivních národů a občanů; 

vyjadřuje politování nad tím, že běžným 

reformním pokusům často stojí v cestě 

etnické a politické spory, způsobené 

hluboce zakořeněnými rozkladnými 

tendencemi, které brání normálnímu 

demokratickému vývoji, a pokračující 

politizací veřejné správy; rovněž 

zdůrazňuje, že Bosna a Hercegovina se 

nestane úspěšnou kandidátskou zemí pro 

členství v EU, dokud nebudou naplněny 

odpovídající institucionální předpoklady; 

naléhavě vyzývá všechny politické 

představitele, aby pracovali na provedení 

nezbytných změn, mj. na reformě 

volebního zákona, a aby přitom 

zohledňovali zásady vyjádřené 

v předchozích usneseních Evropského 

parlamentu, k nimž patří zásady 

federálního uspořádání, decentralizace 

a legitimní zastoupení; považuje za 

zásadně důležité udržet shodu ohledně 

integrace do EU a dosáhnout 

koordinovaného pokroku v prosazování 

zásad právního státu, což zahrnuje i boj 

proti korupci a organizovanému zločinu 

4. vyzývá k zachování dynamiky reforem, 

aby se tak podařilo proměnit Bosnu 

a Hercegovinu v plně účinný, inkluzivní 

a funkční stát založený na zásadách 

právního státu, jenž zaručuje rovnost 

a demokratické zastoupení všech svých 

občanů; vyjadřuje politování nad tím, že 

běžným reformním pokusům často stojí 

v cestě etnické a politické spory, 

způsobené hluboce zakořeněnými 

rozkladnými tendencemi, které brání 

normálnímu demokratickému vývoji, 

a pokračující politizací veřejné správy; 

rovněž zdůrazňuje, že Bosna 

a Hercegovina se nestane úspěšnou 

kandidátskou zemí pro členství v EU, 

dokud nebudou naplněny odpovídající 

institucionální předpoklady; naléhavě 

vyzývá všechny politické představitele, aby 

pracovali na provedení nezbytných změn, 

mj. na reformě volebního zákona, a aby 

přitom zohledňovali zásady vyjádřené 

v předchozích usneseních Evropského 

parlamentu, k nimž patří zásady 

decentralizace a legitimní zastoupení; 

považuje za zásadně důležité udržet shodu 

ohledně integrace do EU a dosáhnout 

koordinovaného pokroku v prosazování 

zásad právního státu, což zahrnuje i boj 

proti korupci a organizovanému zločinu 

a reformy soudnictví a veřejné správy; 

rovněž zdůrazňuje, že je třeba se jako na 
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a reformy soudnictví a veřejné správy; 

rovněž zdůrazňuje, že je třeba se jako na 

prioritu soustavně a účinně zaměřovat na 

sociální a hospodářské reformy; 

prioritu soustavně a účinně zaměřovat na 

sociální a hospodářské reformy; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Pozměňovací návrh  3 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje význam nedávného 

rozhodnutí ústavního soudu o zásadě 

konstitutivního statusu a rovnosti tří 

konstitutivních národů a jejich právu volit 

své vlastní legitimní politické představitele 

na základě legitimního a poměrného 

zastoupení do Sněmovny národů 

Parlamentu Federace Bosny 

a Hercegoviny; 

vypouští se 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Pozměňovací návrh  4 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. bere na vědomí aktivní zapojení 

Společného parlamentního výboru pro 

bezpečnost a obranu do zajišťování 

demokratické kontroly nad ozbrojenými 

silami Bosny a Hercegoviny; se 

znepokojením bere na vědomí vysoké 

počty neregistrovaných střelných zbraní 

a munice, jež má obyvatelstvo 

v nezákonném držení, a naléhá na úplné 

zničení těchto zbraní; je obdobně 

znepokojen velkým množstvím 

nedostatečně uskladněné munice a zbraní, 

za což nesou odpovědnost ozbrojené síly; 
podtrhuje význam boje proti obchodu se 

zbraněmi a vyzývá k posílení spolupráce 

mezi EU a Bosnou a Hercegovinou v této 

oblasti; naléhavě vyzývá k zaujetí 

komplexního přístupu k řešení zbývajících 

problémů spojených s vyčištěním země od 

min do roku 2019; 

28. bere na vědomí aktivní zapojení 

Společného parlamentního výboru pro 

bezpečnost a obranu do zajišťování 

demokratické kontroly nad ozbrojenými 

silami Bosny a Hercegoviny; se 

znepokojením bere na vědomí vysoké 

počty neregistrovaných střelných zbraní 

a munice, jež má obyvatelstvo 

v nezákonném držení, a naléhá na úplné 

zničení těchto zbraní; podtrhuje význam 

boje proti obchodu se zbraněmi a vyzývá 

k posílení spolupráce mezi EU a Bosnou 

a Hercegovinou v této oblasti; naléhavě 

vyzývá k zaujetí komplexního přístupu 

k řešení zbývajících problémů spojených 

s vyčištěním země od min do roku 2019; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Pozměňovací návrh  5 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. je znepokojen případy politického 

nátlaku na novináře a jejich zastrašování, 

včetně fyzických a slovních útoků, a to 

mimo jiné ze strany vysoce postavených 

úředníků nebo bývalých úředníků, a rovněž 

tím, že transparentnost vlastnictví médií je 

nedostatečná; je rovněž znepokojen 

podáváním občanskoprávních žalob pro 

pomluvu proti kritickým sdělovacím 

prostředkům a novinářům; zdůrazňuje 

nutnost vyšetřit útoky proti novinářům 

a zajistit odpovídající následné kroky 

v rámci soudnictví; vyzývá orgány, aby 

jednoznačně odsoudily veškeré útoky na 

novináře a sdělovací prostředky a zajistily, 

aby tyto případy byly zcela prošetřeny 

a osoby, jež jsou za ně odpovědné, byly 

předány spravedlnosti; vyzývá k zavedení 

dalších nezbytných opatření s cílem zaručit 

plné dodržování svobody projevu, svobody 

tisku a svobodného přístupu k informacím 

na internetu i mimo něj; vyzývá orgány 

Bosny a Hercegoviny, aby zavedly 

naléhavá opatření s cílem zachránit 

veřejnoprávní sdělovací prostředky před 

zhroucením; vyzývá příslušné orgány, aby 

zajistily nezávislost a finanční stabilitu 

všech tří veřejnoprávních vysílacích 

subjektů a také politickou, provozní 

a finanční nezávislost a  transparentnost 

regulačního úřadu pro komunikace; vyzývá 

37. je znepokojen případy politického 

nátlaku na novináře a jejich zastrašování, 

včetně fyzických a slovních útoků, a to 

mimo jiné ze strany vysoce postavených 

úředníků nebo bývalých úředníků, a rovněž 

tím, že transparentnost vlastnictví médií je 

nedostatečná; je rovněž znepokojen 

podáváním občanskoprávních žalob pro 

pomluvu proti kritickým sdělovacím 

prostředkům a novinářům; zdůrazňuje 

nutnost vyšetřit útoky proti novinářům 

a zajistit odpovídající následné kroky 

v rámci soudnictví; vyzývá orgány, aby 

jednoznačně odsoudily veškeré útoky na 

novináře a sdělovací prostředky a zajistily, 

aby tyto případy byly zcela prošetřeny 

a osoby, jež jsou za ně odpovědné, byly 

předány spravedlnosti; vyzývá k zavedení 

dalších nezbytných opatření s cílem zaručit 

plné dodržování svobody projevu, svobody 

tisku a svobodného přístupu k informacím 

na internetu i mimo něj; vyzývá orgány 

Bosny a Hercegoviny, aby zavedly 

naléhavá opatření s cílem zachránit 

veřejnoprávní sdělovací prostředky před 

zhroucením; vyzývá příslušné orgány, aby 

zajistily nezávislost a finanční stabilitu 

všech tří veřejnoprávních vysílacích 

subjektů a také politickou, provozní 

a finanční nezávislost a  transparentnost 

regulačního úřadu pro komunikace; vyzývá 
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příslušné orgány, aby zaručily pluralitu 

sdělovacích prostředků a zajistily vysílání 

ve všech úředních jazycích Bosny 

a Hercegoviny; vyzývá k dokončení 

přechodu na digitální vysílání 

a vypracování strategie pro širokopásmové 

připojení; 

příslušné orgány, aby zaručily pluralitu 

sdělovacích prostředků a zajistily vysílání; 

vyzývá k dokončení přechodu na digitální 

vysílání a vypracování strategie pro 

širokopásmové připojení; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Pozměňovací návrh  6 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. zůstává znepokojen trvající 

roztříštěností, segregací, nevýkonností 

a složitostí vzdělávacího systému; vyzývá 

k přijetí celostátních společných ústředních 

školních osnov, které přispějí k soudržnosti 

v zemi; vyzývá k lepší koordinaci mezi 

odlišnými stupni školské správy s cílem 

podporovat inkluzivní a nediskriminační 

vzdělávací systém a posílit spolupráci 

napříč kulturními, náboženskými 

a etnickými hranicemi; vyzývá orgány, aby 

prosazovaly zásady tolerance, dialogu 

a mezikulturního porozumění mezi 

různými etnickými skupinami; naléhavě 

vyzývá k přijetí konkrétních opatření ke 

zlepšení účinnosti vzdělávacího systému, 

odstranění segregačních praktik a současně 

k zaručení práva každé komunity na 

získání vzdělání ve všech úředních 

jazycích Bosny a Hercegoviny; zůstává 

i nadále znepokojen vysokým podílem 

osob, které předčasně opouštějí vzdělávací 

systém a odbornou přípravu, a trvale 

vysokou mírou předčasně ukončené školní 

docházky u romských žáků; vyjadřuje 

politování nad pomalým pokrokem v řešení 

otázky „dvou škol pod jednou střechou“, 

monoetnických škol a dalších forem 

segregace a diskriminace na školách; 

38. zůstává znepokojen trvající 

roztříštěností, segregací, nevýkonností 

a složitostí vzdělávacího systému; vyzývá 

k přijetí celostátních společných ústředních 

školních osnov, které přispějí k soudržnosti 

v zemi; vyzývá k lepší koordinaci mezi 

odlišnými stupni školské správy s cílem 

podporovat inkluzivní a nediskriminační 

vzdělávací systém a posílit spolupráci 

napříč kulturními, náboženskými 

a etnickými hranicemi; vyzývá orgány, aby 

prosazovaly zásady tolerance, dialogu 

a mezikulturního porozumění mezi 

různými etnickými skupinami; naléhavě 

vyzývá k přijetí konkrétních opatření ke 

zlepšení účinnosti vzdělávacího systému, 

odstranění segregačních praktik a současně 

k zaručení práva každé komunity na 

získání vzdělání; zůstává i nadále 

znepokojen vysokým podílem osob, které 

předčasně opouštějí vzdělávací systém 

a odbornou přípravu, a trvale vysokou 

mírou předčasně ukončené školní 

docházky u romských žáků; vyjadřuje 

politování nad pomalým pokrokem v řešení 

otázky „dvou škol pod jednou střechou“, 

monoetnických škol a dalších forem 

segregace a diskriminace na školách; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Pozměňovací návrh  7 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  42a. vyzývá ke zrušení projektů a plánů 

v oblasti energie z vodních zdrojů, které 

poškozují přírodu, realizují se proti vůli 

místních obyvatel, nejsou v souladu 

s plány místního rozvoje a územního 

rozvoje subjektů a jsou prospěšné pouze 

pro investory;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Pozměňovací návrh  8 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43a. vyzývá orgány, aby zajistily soulad 

s unijními a mezinárodními normami 

a politickými cíli v oblasti energetiky 

a změny klimatu; vyjadřuje politování nad 

tím, že úsilí této země v boji proti změně 

klimatu zůstává na úrovni prohlášení, 

zatímco jsou současně přijímána 

rozhodnutí týkající se plánování nových 

uhelných elektráren; 

Or. en 

 

 


