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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0026/2 

Módosítás  2 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. a reform lendületének fenntartását kéri 

Bosznia-Hercegovina teljes mértékben 

hatékony, befogadó és működőképes, a 

jogállamiságon alapuló állammá való 

átalakítása érdekében, amely egyenlőséget 

és demokratikus képviseletet biztosít 

valamennyi államalkotó nép és az 

állampolgárok számára; sajnálja, hogy a 

reformra irányuló közös erőfeszítéseket 

gyakran akadályozza továbbra is a 

normális demokratikus fejlődést gátló, 

mélyen gyökerező, az integráció ellen ható 

tendenciák okozta etnikai és politikai 

megosztottság, valamint a közigazgatás 

további átpolitizálása; hangsúlyozza, hogy 

Bosznia-Hercegovina addig nem lesz 

sikeres uniós tagjelölt ország, amíg a 

megfelelő intézményi feltételek nem 

kerülnek kialakításra; minden politikai 

vezetőt arra sürget, hogy dolgozzon a 

szükséges változások bevezetésén, ideértve 

többek között a választási jogszabály 

szükséges reformját, figyelembe véve a 

korábbi állásfoglalásokban kifejtett 

elveket, így a föderalizmus, a 

decentralizáció és a legitim képviselet 

elvét; lényegesnek tartja, hogy 

fennmaradjon a konszenzus az uniós 

integrációval kapcsolatban és az ország 

összehangolt módon haladjon a 

jogállamiság felé, beleértve a korrupció és 

a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, az 

4. a reform lendületének fenntartását kéri 

Bosznia-Hercegovina teljes mértékben 

hatékony, befogadó és működőképes, a 

jogállamiságon alapuló állammá való 

átalakítása érdekében, amely egyenlőséget 

és demokratikus képviseletet biztosít 

valamennyi állampolgára számára; 

sajnálja, hogy a reformra irányuló közös 

erőfeszítéseket gyakran akadályozza 

továbbra is a normális demokratikus 

fejlődést gátló, mélyen gyökerező, az 

integráció ellen ható tendenciák okozta 

etnikai és politikai megosztottság, valamint 

a közigazgatás további átpolitizálása; 

hangsúlyozza, hogy Bosznia-Hercegovina 

addig nem lesz sikeres uniós tagjelölt 

ország, amíg a megfelelő intézményi 

feltételek nem kerülnek kialakításra; 

minden politikai vezetőt arra sürget, hogy 

dolgozzon a szükséges változások 

bevezetésén, ideértve többek között a 

választási jogszabály szükséges reformját, 

figyelembe véve a korábbi 

állásfoglalásokban kifejtett elveket, így a 

decentralizáció és a legitim képviselet 

elvét; lényegesnek tartja, hogy 

fennmaradjon a konszenzus az uniós 

integrációval kapcsolatban és az ország 

összehangolt módon haladjon a 

jogállamiság felé, beleértve a korrupció és 

a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, az 

igazságszolgáltatás és a közigazgatás 
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igazságszolgáltatás és a közigazgatás 

reformját; kiemeli azt is, hogy továbbra is a 

szociális és gazdasági reformokra fektetett 

tényleges hangsúlynak kell elsőbbséget 

élveznie; 

reformját; kiemeli azt is, hogy továbbra is a 

szociális és gazdasági reformokra fektetett 

tényleges hangsúlynak kell elsőbbséget 

élveznie; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Módosítás  3 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza azon közelmúltbeli 

alkotmánybírósági határozat jelentőségét, 

amely az államalkotói státusz elvéről, 

valamint arról szól, hogy az ország három 

államalkotó népe egyenlően jogosult a 

Bosznia-Hercegovinai Föderáció 

Parlamentjének Népházába legitim és 

arányos képviselet alapján saját legitim 

politikai képviselőit megválasztani; 

törölve 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Módosítás  4 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. tudomásul veszi a biztonság- és 

védelempolitikai parlamenti vegyes 

bizottságnak a bosznia-hercegovinai 

fegyveres erők feletti demokratikus 

ellenőrzés biztosításába való aktív 

bevonását; aggodalommal jegyzi meg, 

hogy jelentős mennyiségű, nyilvántartásba 

nem vett és jogszerűtlenül tartott fegyver 

és lőszer halmozódott fel a lakosság 

körében, és sürgeti e fegyverek teljes 

megsemmisítését; ugyanígy aggodalmát 

fejezi ki a fegyveres erők ellenőrzése alatt 

álló, nem megfelelően tárolt fegyverek és 

lőszerek terjedelmes készletei miatt; 
hangsúlyozza a fegyverkereskedelem elleni 

küzdelem fontosságát, és e célból az EU és 

Bosznia-Hercegovina közötti 

együttműködés fokozását kéri; átfogó 

megközelítést sürget az ország 2019-ig 

történő aknamentesítésével kapcsolatban 

fennmaradó kihívások kezelésére; 

28. tudomásul veszi a biztonság- és 

védelempolitikai parlamenti vegyes 

bizottságnak a bosznia-hercegovinai 

fegyveres erők feletti demokratikus 

ellenőrzés biztosításába való aktív 

bevonását; aggodalommal jegyzi meg, 

hogy jelentős mennyiségű, nyilvántartásba 

nem vett és jogszerűtlenül tartott fegyver 

és lőszer halmozódott fel a lakosság 

körében, és sürgeti e fegyverek teljes 

megsemmisítését; hangsúlyozza a 

fegyverkereskedelem elleni küzdelem 

fontosságát, és e célból az EU és Bosznia-

Hercegovina közötti együttműködés 

fokozását kéri; átfogó megközelítést sürget 

az ország 2019-ig történő 

aknamentesítésével kapcsolatban 

fennmaradó kihívások kezelésére; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Módosítás  5 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. aggódik az újságírókra gyakorolt 

politikai nyomás és megfélemlítésük esetei, 

beleértve a fizikai és szóbeli támadásokat, 

amelyeket többek között magas rangú 

tisztviselők vagy korábbi tisztviselők 

követnek el, továbbá a média tulajdonosi 

szerkezete terén az átláthatóság hiánya 

miatt; aggódik a polgári rágalmazási perek 

eszközének a bíráló hangon szóló 

médiaorgánumok és újságírók elleni 

használata miatt is; hangsúlyozza, hogy ki 

kell vizsgálni az újságírók elleni 

támadásokat, és biztosítani kell azok 

megfelelő bírósági nyomon követését; 

felszólítja a hatóságokat, hogy 

egyértelműen ítéljenek el az újságírók és a 

sajtóorgánumok elleni minden támadást, és 

biztosítsák az ilyen esetek teljes körű 

kivizsgálását és a felelősök 

igazságszolgáltatás elé állítását; kéri a 

további szükséges intézkedések megtételét 

a véleménynyilvánítás szabadsága, a 

sajtószabadság és az online és offline 

információhoz való szabad hozzáférés 

teljes tiszteletben tartásának biztosítására; 

felhívja a bosznia-hercegovinai 

hatóságokat, hogy hozzanak sürgős 

intézkedéseket a közszolgálati média 

összeomlástól való megmentésére; felhívja 

az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsák a 

három állami közszolgálati műsorszóró 

37. aggódik az újságírókra gyakorolt 

politikai nyomás és megfélemlítésük esetei, 

beleértve a fizikai és szóbeli támadásokat, 

amelyeket többek között magas rangú 

tisztviselők vagy korábbi tisztviselők 

követnek el, továbbá a média tulajdonosi 

szerkezete terén az átláthatóság hiánya 

miatt; aggódik a polgári rágalmazási perek 

eszközének a bíráló hangon szóló 

médiaorgánumok és újságírók elleni 

használata miatt is; hangsúlyozza, hogy ki 

kell vizsgálni az újságírók elleni 

támadásokat, és biztosítani kell azok 

megfelelő bírósági nyomon követését; 

felszólítja a hatóságokat, hogy 

egyértelműen ítéljenek el az újságírók és a 

sajtóorgánumok elleni minden támadást, és 

biztosítsák az ilyen esetek teljes körű 

kivizsgálását és a felelősök 

igazságszolgáltatás elé állítását; kéri a 

további szükséges intézkedések megtételét 

a véleménynyilvánítás szabadsága, a 

sajtószabadság és az online és offline 

információhoz való szabad hozzáférés 

teljes tiszteletben tartásának biztosítására; 

felhívja a bosznia-hercegovinai 

hatóságokat, hogy hozzanak sürgős 

intézkedéseket a közszolgálati média 

összeomlástól való megmentésére; felhívja 

az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsák a 

három állami közszolgálati műsorszóró 
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társaság függetlenségét és pénzügyi 

stabilitását, valamint a Hírközlési 

Felügyeleti Hatóság politikai, működési és 

pénzügyi függetlenségét és átláthatóságát; 

felhívja az illetékes hatóságokat, hogy 

hozzanak intézkedéseket a 

médiapluralizmus garantálása és a 

Bosznia-Hercegovina minden hivatalos 

nyelvén való műsorsugárzás biztosítása 

érdekében; kéri a digitális műsorszórásra 

való átállás befejezését és egy széles sávú 

stratégia kidolgozását; 

társaság függetlenségét és pénzügyi 

stabilitását, valamint a Hírközlési 

Felügyeleti Hatóság politikai, működési és 

pénzügyi függetlenségét és átláthatóságát; 

felhívja az illetékes hatóságokat, hogy 

hozzanak intézkedéseket a 

médiapluralizmus garantálása és a 

műsorsugárzás biztosítása érdekében; kéri 

a digitális műsorszórásra való átállás 

befejezését és egy széles sávú stratégia 

kidolgozását; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.2.2017 A8-0026/6 

Módosítás  6 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. továbbra is aggódik az oktatási 

rendszer változatlanul fennálló 

széttöredezettsége, a szegregáció, a 

rendszer hatékonyságának hiánya és 

összetettsége miatt; az egész országra 

kiterjedő közös alaptantervek elfogadását 

kéri, amelyek hozzájárulnak a kohézióhoz 

az országban; jobb koordinációt kér az 

oktatásirányítás különböző szintjei között 

egy befogadó és megkülönböztetésmentes 

oktatási rendszer előmozdítása és a 

kulturális, vallási és etnikai különbségeket 

áthidaló együttműködés elősegítése 

érdekében; felhívja a hatóságokat, hogy 

mozdítsák elő a tolerancia, a párbeszéd és a 

különböző etnikai csoportok közötti 

kultúraközi megértés elveit; konkrét 

intézkedések elfogadását sürgeti az oktatási 

rendszer hatékonyságának javítására és a 

szegregáló gyakorlatok megszüntetésére, 

Bosznia-Hercegovina minden hivatalos 

nyelvén egyenlő oktatási lehetőségekhez 

való jog biztosítása mellett; továbbra is 

aggódik az oktatásból és képzésből 

kimaradók magas aránya és a roma tanulók 

középiskolából való kimaradásának 

tartósan magas aránya miatt; sajnálja a „két 

iskola egy tető alatt” kérdésének, az 

egynemzetiségű iskoláknak és az iskolai 

szegregáció és megkülönböztetés egyéb 

formáinak kezelése és megoldása terén 

38. továbbra is aggódik az oktatási 

rendszer változatlanul fennálló 

széttöredezettsége, a szegregáció, a 

rendszer hatékonyságának hiánya és 

összetettsége miatt; az egész országra 

kiterjedő közös alaptantervek elfogadását 

kéri, amelyek hozzájárulnak a kohézióhoz 

az országban; jobb koordinációt kér az 

oktatásirányítás különböző szintjei között 

egy befogadó és megkülönböztetésmentes 

oktatási rendszer előmozdítása és a 

kulturális, vallási és etnikai különbségeket 

áthidaló együttműködés elősegítése 

érdekében; felhívja a hatóságokat, hogy 

mozdítsák elő a tolerancia, a párbeszéd és a 

különböző etnikai csoportok közötti 

kultúraközi megértés elveit; konkrét 

intézkedések elfogadását sürgeti az oktatási 

rendszer hatékonyságának javítására és a 

szegregáló gyakorlatok megszüntetésére, 

az egyenlő oktatási lehetőségekhez való 

jog biztosítása mellett; továbbra is aggódik 

az oktatásból és képzésből kimaradók 

magas aránya és a roma tanulók 

középiskolából való kimaradásának 

tartósan magas aránya miatt; sajnálja a „két 

iskola egy tető alatt” kérdésének, az 

egynemzetiségű iskoláknak és az iskolai 

szegregáció és megkülönböztetés egyéb 

formáinak kezelése és megoldása terén 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

tapasztalható lassú előrelépést; tapasztalható lassú előrelépést; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Módosítás  7 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 42a. kéri a természetre káros, a helyi 

lakosság akaratával szembemenő, a helyi 

vagy országos területrendezési tervekkel 

ellentétes és csak a befektetők számára 

előnyös vízerőműprojektek és tervek 

törlését; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Módosítás  8 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 43a. sürgeti a hatóságokat, hogy 

biztosítsák az energiaügy és az 

éghajlatváltozás területén az uniós és 

nemzetközi normáknak és a politikai 

céloknak való megfelelést; sajnálja, hogy 

az országnak az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemre irányuló erőfeszítései a 

nyilatkozatok szintjén maradnak, 

miközben ezzel egyidejűleg döntések 

születnek új szénerőművek tervezéséről; 

Or. en 

 

 


