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Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer til, at det momentum, der er 

skabt af reformen, opretholdes med henblik 

på at omdanne Bosnien-Hercegovina til en 

fuldt ud effektiv, inklusiv og funktionel stat 

baseret på retsstatsprincippet, der sikrer 

lighed og demokratisk repræsentation af 

alle konstituerende folk og borgere; 

beklager, at fælles reformbestræbelser ofte 

fortsat hæmmes af etniske og politiske 

kløfter, der forårsages af dybt forankrede 

integrationshæmmende tendenser, som 

hindrer den normale demokratiske 

udvikling, og gennem en yderligere 

politisering af offentlige administrationer; 

fremhæver desuden, at Bosnien-

Hercegovina ikke vil blive en succesfuld 

kandidat til EU-medlemskab, før der er 

indført passende institutionelle betingelser; 

opfordrer indtrængende alle politiske 

ledere til at arbejde for indførelsen af de 

nødvendige ændringer, herunder reformen 

af valgloven, idet der også tages hensyn til 

principperne i tidligere beslutninger, 

herunder principperne for føderalisme, 

decentralisering og legitim repræsentation; 

finder det afgørende at opretholde 

konsensus om integration i EU og på en 

samordnet måde at fremme 

retsstatsforhold, herunder bekæmpelse af 

korruption og organiseret kriminalitet, 

reformen af retsvæsenet og offentlig 

administration; understreger ligeledes 

4. opfordrer til, at det momentum, der er 

skabt af reformen, opretholdes med henblik 

på at omdanne Bosnien-Hercegovina til en 

fuldt ud effektiv, inklusiv og funktionel stat 

baseret på retsstatsprincippet, der sikrer 

lighed og demokratisk repræsentation af 

alle borgere; beklager, at fælles 

reformbestræbelser ofte fortsat hæmmes af 

etniske og politiske kløfter, der forårsages 

af dybt forankrede integrationshæmmende 

tendenser, som hindrer den normale 

demokratiske udvikling, og gennem en 

yderligere politisering af offentlige 

administrationer; fremhæver desuden, at 

Bosnien-Hercegovina ikke vil blive en 

succesfuld kandidat til EU-medlemskab, 

før der er indført passende institutionelle 

betingelser; opfordrer indtrængende alle 

politiske ledere til at arbejde for 

indførelsen af de nødvendige ændringer, 

herunder reformen af valgloven, idet der 

også tages hensyn til principperne i 

tidligere beslutninger, herunder 

principperne for decentralisering og legitim 

repræsentation; finder det afgørende at 

opretholde konsensus om integration i EU 

og på en samordnet måde at fremme 

retsstatsforhold, herunder bekæmpelse af 

korruption og organiseret kriminalitet, 

reformen af retsvæsenet og offentlig 

administration; understreger ligeledes 

nødvendigheden af et fortsat og effektivt 
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nødvendigheden af et fortsat og effektivt 

fokus på sociale og økonomiske reformer, 

hvilket bør forblive en prioritet; 

fokus på sociale og økonomiske reformer, 

hvilket bør forblive en prioritet; 

Or. en 
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Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. understreger betydningen af 

forfatningsdomstolens nylige afgørelse 

om princippet om valgmandsstatus og af, 

at de tre konstituerende folk sikres lige 

behandling til at vælge deres egne 

legitime politiske repræsentanter baseret 

på legitim og proportional repræsentation 

i Folkeforsamlingen i parlamentet i 

Føderationen Bosnien-Hercegovina; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. noterer sig, at det blandede 

parlamentariske udvalg om sikkerhed og 

forsvar engagerer sig aktivt i at sikre 

demokratisk kontrol med Bosnien-

Hercegovinas væbnede styrker; bemærker 

med bekymring de store lagre af 

uregistrerede våben og ulovlig 

ammunition, der opbevares ulovligt i 

befolkningen, og opfordrer indtrængende 

til, at disse våben udryddes fuldstændigt; er 

ligeledes bekymret over tilstedeværelsen 

af store lagre af ammunition og våben, 

som kontrolleres af de væbnede styrker, 

og som er mangelfuldt oplagret; 

understreger vigtigheden af at bekæmpe 

våbenhandel og opfordrer til en styrkelse af 

samarbejdet mellem EU og Bosnien-

Hercegovina i dette øjemed; opfordrer 

indtrængende til, at der gøres en 

gennemgribende indsats for at løse de 

udestående problemer med at rydde landet 

for miner senest i 2019; 

28. noterer sig, at det blandede 

parlamentariske udvalg om sikkerhed og 

forsvar engagerer sig aktivt i at sikre 

demokratisk kontrol med Bosnien-

Hercegovinas væbnede styrker; bemærker 

med bekymring de store lagre af 

uregistrerede våben og ulovlig 

ammunition, der opbevares ulovligt i 

befolkningen, og opfordrer indtrængende 

til, at disse våben udryddes fuldstændigt; 

understreger vigtigheden af at bekæmpe 

våbenhandel og opfordrer til en styrkelse af 

samarbejdet mellem EU og Bosnien-

Hercegovina i dette øjemed; opfordrer 

indtrængende til, at der gøres en 

gennemgribende indsats for at løse de 

udestående problemer med at rydde landet 

for miner senest i 2019; 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. er bekymret over tilfælde af politisk 

pres på og intimidering af journalister, 

herunder fysiske og verbale angreb, også 

dem, der begås af højtstående 

tjenestemænd eller tidligere tjenestemænd, 

samt over manglen på gennemsigtighed 

hvad angår ejerskab af medierne; er også 

bekymret over brugen af civile injuriesager 

mod kritiske medieforetagender og 

journalister; understreger, at det er 

nødvendigt at efterforske angreb på 

journalister og sikre en effektiv opfølgning 

fra domstolenes side; opfordrer 

myndighederne til utvetydigt at fordømme 

alle angreb mod journalister og 

medieforetagender og til at sikre, at 

sådanne sager undersøges til fulde, og at de 

ansvarlige retsforfølges; opfordrer til, at 

der iværksættes yderligere foranstaltninger 

til at sikre fuld respekt for ytringsfriheden, 

pressefriheden og adgang til oplysninger, 

både online og offline; opfordrer Bosnien-

Hercegovinas myndigheder til at træffe 

hasteforanstaltninger for at redde public 

service-medierne fra kollaps; opfordrer de 

kompetente myndigheder til at sikre de tre 

offentlige radio- og tv-stationers 

uafhængighed og økonomiske stabilitet 

samt 

kommunikationsreguleringsmyndighedens 

politiske, operationelle og finansielle 

37. er bekymret over tilfælde af politisk 

pres på og intimidering af journalister, 

herunder fysiske og verbale angreb, også 

dem, der begås af højtstående 

tjenestemænd eller tidligere tjenestemænd, 

samt over manglen på gennemsigtighed 

hvad angår ejerskab af medierne; er også 

bekymret over brugen af civile injuriesager 

mod kritiske medieforetagender og 

journalister; understreger, at det er 

nødvendigt at efterforske angreb på 

journalister og sikre en effektiv opfølgning 

fra domstolenes side; opfordrer 

myndighederne til utvetydigt at fordømme 

alle angreb mod journalister og 

medieforetagender og til at sikre, at 

sådanne sager undersøges til fulde, og at de 

ansvarlige retsforfølges; opfordrer til, at 

der iværksættes yderligere foranstaltninger 

til at sikre fuld respekt for ytringsfriheden, 

pressefriheden og adgang til oplysninger, 

både online og offline; opfordrer Bosnien-

Hercegovinas myndigheder til at træffe 

hasteforanstaltninger for at redde public 

service-medierne fra kollaps; opfordrer de 

kompetente myndigheder til at sikre de tre 

offentlige radio- og tv-stationers 

uafhængighed og økonomiske stabilitet 

samt 

kommunikationsreguleringsmyndighedens 

politiske, operationelle og finansielle 
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uafhængighed og gennemsigtighed; 

opfordrer de kompetente myndigheder til at 

garantere mediernes pluralisme og sikre 

udsendelse af programmer på alle officielle 

sprog i Bosnien-Hercegovina; opfordrer 

til, at den digitale overgang færdiggøres, 

og til, at der udarbejdes en 

bredbåndsstrategi; 

uafhængighed og gennemsigtighed; 

opfordrer de kompetente myndigheder til at 

garantere mediernes pluralisme og sikre 

udsendelse af programmer; opfordrer til, at 

den digitale overgang færdiggøres, og til, 

at der udarbejdes en bredbåndsstrategi; 

Or. en 
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Igor Šoltes 
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Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. er stadig bekymret over den fortsatte 

fragmentering, opdeling, ineffektivitet og 

kompleksitet i uddannelsessystemet; 

opfordrer til, at der vedtages et 

landsdækkende fælles grundlæggende 

uddannelsesprogram, der vil bidrage til 

samhørighed i landet; opfordrer til bedre 

koordinering mellem de forskellige 

niveauer for forvaltning af uddannelse med 

henblik på at fremme et inklusivt 

uddannelsessystem uden 

forskelsbehandling og at fremme 

samarbejdet på tværs af kulturelle, 

religiøse og etniske skel; opfordrer 

myndighederne til at fremme principperne 

om tolerance, dialog og tværkulturel 

forståelse mellem de forskellige etniske 

grupper; opfordrer indtrængende til, at der 

vedtages konkrete foranstaltninger til at 

forbedre uddannelsessystemets effektivitet 

og til at eliminere opdelende praksis, 

samtidig med at retten til lige 

uddannelsesmuligheder på alle Bosnien-

Hercegovinas officielle sprog sikres; er 

fortsat bekymret over den høje andel af 

unge, der forlader uddannelsessystemet 

tidligt, og over andelen af de vedvarende 

høje frafaldsrater for romaelever i skolerne; 

beklager de langsomme fremskridt med at 

håndtere og løse problemet med "to skoler 

under samme tag", monoetniske skoler og 

38. er stadig bekymret over den fortsatte 

fragmentering, opdeling, ineffektivitet og 

kompleksitet i uddannelsessystemet; 

opfordrer til, at der vedtages et 

landsdækkende fælles grundlæggende 

uddannelsesprogram, der vil bidrage til 

samhørighed i landet; opfordrer til bedre 

koordinering mellem de forskellige 

niveauer for forvaltning af uddannelse med 

henblik på at fremme et inklusivt 

uddannelsessystem uden 

forskelsbehandling og at fremme 

samarbejdet på tværs af kulturelle, 

religiøse og etniske skel; opfordrer 

myndighederne til at fremme principperne 

om tolerance, dialog og tværkulturel 

forståelse mellem de forskellige etniske 

grupper; opfordrer indtrængende til, at der 

vedtages konkrete foranstaltninger til at 

forbedre uddannelsessystemets effektivitet 

og til at eliminere opdelende praksis, 

samtidig med at retten til lige 

uddannelsesmuligheder sikres; er fortsat 

bekymret over den høje andel af unge, der 

forlader uddannelsessystemet tidligt, og 

over andelen af de vedvarende høje 

frafaldsrater for romaelever i skolerne; 

beklager de langsomme fremskridt med at 

håndtere og løse problemet med "to skoler 

under samme tag", monoetniske skoler og 

andre former for opdeling og 
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andre former for opdeling og 

forskelsbehandling i skolerne; 

forskelsbehandling i skolerne; 

Or. en 
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Igor Šoltes 
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Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  42a. opfordrer til annullering af 

vandkraftprojekter og -planer, der er 

miljøskadelige, imod lokalbefolkningens 

vilje, ikke i overensstemmelse med lokale 

eller enhedsbaserede udviklingsplaner og 

kun til gavn for investorer;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Ændringsforslag  8 

Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  43a. opfordrer indtrængende 

myndighederne til at sikre tilpasning til 

EU-standarder og internationale 

standarder og politiske målsætninger på 

området energi og klimaforandringer; 

beklager, at landets indsats for at 

bekæmpe klimaforandringer forbliver på 

det deklaratoriske plan, samtidig med at 

der træffes beslutninger om 

planlægningen af nye 

kulvarmekraftværk; 

Or. en 

 

 


