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8.2.2017 A8-0026/2 

Pakeitimas 2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina išlaikyti reformų spartą, kad 

Bosnija ir Hercegovina taptų visiškai 

veiksminga, įtrauki ir funkcionali teisinės 

valstybės principu paremta valstybė, 

užtikrinanti visų jos tautų ir piliečių 

lygybę ir demokratinį atstovavimą; 

apgailestauja, kad bendroms pastangoms 

vykdyti reformas ir toliau trukdo etninis ir 

politinis susiskaldymas, kurį lemia giliai 

įsišaknijusios dezintegracijos tendencijos, 

trukdančios normaliai demokratinei raidai, 

ir tebesitęsiantis viešojo administravimo 

politizavimas; pabrėžia, kad Bosnija ir 

Hercegovina nebus sėkmingai narystės ES 

siekianti kandidatė, kol nebus sukurtos 

tinkamos institucinės sąlygos; primygtinai 

ragina visus politinius vadovus dirbti 

įgyvendinant reikiamus pokyčius, įskaitant 

rinkimų teisės reformą, taip pat 

atsižvelgiant į ankstesnėse Europos 

Parlamento rezoliucijose nurodytus 

principus, be kita ko, federalizmo, 

decentralizacijos ir teisėto atstovavimo 

principus; mano, kad svarbiausia yra 

išsaugoti bendrą sutarimą dėl integracijos į 

ES ir darniai daryti pažangą teisinės 

valstybės srityje, be kita ko, kovojant su 

korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, 

atliekant teismų ir viešojo administravimo 

reformą; taip pat pabrėžia, kad reikia toliau 

ir efektyviai susitelkti ties socialinėmis ir 

ekonominėmis reformomis, kurios ir toliau 

4. ragina išlaikyti reformų spartą, kad 

Bosnija ir Hercegovina taptų visiškai 

veiksminga, įtrauki ir funkcionali teisinės 

valstybės principu paremta valstybė, 

užtikrinanti visų savo piliečių lygybę ir 

demokratinį atstovavimą; apgailestauja, 

kad bendroms pastangoms vykdyti 

reformas ir toliau trukdo etninis ir politinis 

susiskaldymas, kurį lemia giliai 

įsišaknijusios dezintegracijos tendencijos, 

trukdančios normaliai demokratinei raidai, 

ir tebesitęsiantis viešojo administravimo 

politizavimas; pabrėžia, kad Bosnija ir 

Hercegovina nebus sėkmingai narystės ES 

siekianti kandidatė, kol nebus sukurtos 

tinkamos institucinės sąlygos; primygtinai 

ragina visus politinius vadovus dirbti 

įgyvendinant reikiamus pokyčius, įskaitant 

rinkimų teisės reformą, taip pat 

atsižvelgiant į ankstesnėse Europos 

Parlamento rezoliucijose nurodytus 

principus, be kita ko, decentralizacijos ir 

teisėto atstovavimo principus; mano, kad 

svarbiausia yra išsaugoti bendrą sutarimą 

dėl integracijos į ES ir darniai daryti 

pažangą teisinės valstybės srityje, be kita 

ko, kovojant su korupcija ir organizuotu 

nusikalstamumu, atliekant teismų ir viešojo 

administravimo reformą; taip pat pabrėžia, 

kad reikia toliau ir efektyviai susitelkti ties 

socialinėmis ir ekonominėmis reformomis, 
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turėtų būti prioritetinės; kurios ir toliau turėtų būti prioritetinės; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Pakeitimas 3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia neseniai konstitucinio teismo 

priimto sprendimo dėl visų trijų šalį 

sudarančių tautų oficialaus statuso ir 

lygybės principo svarbą, kad jos galėtų 

rinkti savo tesėtus politinius atstovus į 

Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos 

parlamento Atstovų Rūmus, remiantis 

teisėto ir proporcingo atstovavimo 

principu; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Pakeitimas 4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. atkreipia dėmesį į aktyvų Jungtinio 

parlamentinio saugumo ir gynybos 

komiteto dalyvavimą užtikrinant Bosnijos 

ir Hercegovinos ginkluotųjų pajėgų 

demokratinę kontrolę; susirūpinęs atkreipia 

dėmesį į dideles neregistruotų ginklų ir 

šaudmenų atsargas, kurias neteisėtai laiko 

gyventojai, ir primygtinai ragina visiškai 

sunaikinti šiuos ginklus; taip pat yra 

susirūpinęs dėl to, kad ginkluotųjų pajėgų 

žinioje tebėra didžiulės netinkamai 

laikomos šaudmenų ir ginklų atsargos; 
pabrėžia, kad svarbu kovoti su neteisėta 

prekyba ginklais, ir šiuo tikslu ragina 

stiprinti ES ir Bosnijos ir Hercegovinos 

bendradarbiavimą; primygtinai ragina 

taikyti visa apimančią strategiją siekiant 

spręsti likusias problemas, susijusias su 

šalies išvalymu nuo minų iki 2019 m.; 

28. atkreipia dėmesį į aktyvų Jungtinio 

parlamentinio saugumo ir gynybos 

komiteto dalyvavimą užtikrinant Bosnijos 

ir Hercegovinos ginkluotųjų pajėgų 

demokratinę kontrolę; susirūpinęs atkreipia 

dėmesį į dideles neregistruotų ginklų ir 

šaudmenų atsargas, kurias neteisėtai laiko 

gyventojai, ir primygtinai ragina visiškai 

sunaikinti šiuos ginklus; pabrėžia, kad 

svarbu kovoti su neteisėta prekyba 

ginklais, ir šiuo tikslu ragina stiprinti ES ir 

Bosnijos ir Hercegovinos 

bendradarbiavimą; primygtinai ragina 

taikyti visa apimančią strategiją siekiant 

spręsti likusias problemas, susijusias su 

šalies išvalymu nuo minų iki 2019 m.; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Pakeitimas 5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. yra susirūpinęs dėl atvejų, kai 

žurnalistams buvo daromas politinis 

spaudimas ir grasinama, be kita ko, 

vykdant fizinius ir žodinius išpuolius, ir tą 

darė taip pat ir aukšti pareigūnai bei buvę 

pareigūnai, taip pat yra susirūpinęs dėl 

skaidrumo žiniasklaidos priemonių 

nuosavybės srityje trūkumo; taip pat yra 

susirūpinęs tuo, kad kritiką reiškiančioms 

žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams 

keliamos civilinės bylos dėl šmeižto; 

pabrėžia, kad būtina ištirti išpuolius prieš 

žurnalistus ir užtikrinti, kad teisminės 

institucijos imtųsi atitinkamų tolesnių 

veiksmų; ragina valdžios institucijas 

vienareikšmiškai pasmerkti visus išpuolius 

prieš žurnalistus ir žiniasklaidos priemones 

ir užtikrinti, kad tokie atvejai būtų 

visapusiškai ištirti ir kaltieji būtų patraukti 

atsakomybėn; ragina imtis papildomų 

priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad 

būtų visiškai gerbiama išraiškos, spaudos ir 

galimybės susipažinti su informacija 

internete ir ne internete laisvė; ragina 

Bosnijos ir Hercegovinos valdžios 

institucijas imtis skubių priemonių, kad 

visuomeninė žiniasklaida būtų išgelbėta 

nuo žlugimo; ragina kompetentingas 

valdžios institucijas užtikrinti trijų 

visuomeninių transliuotojų 

nepriklausomumą ir finansinį stabilumą, 

37. yra susirūpinęs dėl atvejų, kai 

žurnalistams buvo daromas politinis 

spaudimas ir grasinama, be kita ko, 

vykdant fizinius ir žodinius išpuolius, ir tą 

darė taip pat ir aukšti pareigūnai bei buvę 

pareigūnai, taip pat yra susirūpinęs dėl 

skaidrumo žiniasklaidos priemonių 

nuosavybės srityje trūkumo; taip pat yra 

susirūpinęs tuo, kad kritiką reiškiančioms 

žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams 

keliamos civilinės bylos dėl šmeižto; 

pabrėžia, kad būtina ištirti išpuolius prieš 

žurnalistus ir užtikrinti, kad teisminės 

institucijos imtųsi atitinkamų tolesnių 

veiksmų; ragina valdžios institucijas 

vienareikšmiškai pasmerkti visus išpuolius 

prieš žurnalistus ir žiniasklaidos priemones 

ir užtikrinti, kad tokie atvejai būtų 

visapusiškai ištirti ir kaltieji būtų patraukti 

atsakomybėn; ragina imtis papildomų 

priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad 

būtų visiškai gerbiama išraiškos, spaudos ir 

galimybės susipažinti su informacija 

internete ir ne internete laisvė; ragina 

Bosnijos ir Hercegovinos valdžios 

institucijas imtis skubių priemonių, kad 

visuomeninė žiniasklaida būtų išgelbėta 

nuo žlugimo; ragina kompetentingas 

valdžios institucijas užtikrinti trijų 

visuomeninių transliuotojų 

nepriklausomumą ir finansinį stabilumą, 
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taip pat Ryšių reguliavimo tarnybos 

politinį, veiklos ir finansinį 

nepriklausomumą; ragina kompetentingas 

valdžios institucijas užtikrinti žiniasklaidos 

pliuralizmą ir transliavimą visomis 

Bosnijos ir Hercegovinos valstybinėmis 

kalbomis; ragina užbaigti perėjimą prie 

skaitmeninio transliavimo ir parengti 

plačiajuosčio ryšio strategiją; 

taip pat Ryšių reguliavimo tarnybos 

politinį, veiklos ir finansinį 

nepriklausomumą; ragina kompetentingas 

valdžios institucijas užtikrinti žiniasklaidos 

pliuralizmą ir transliavimą; ragina užbaigti 

perėjimą prie skaitmeninio transliavimo ir 

parengti plačiajuosčio ryšio strategiją; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Pakeitimas 6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. ir toliau yra susirūpinęs dėl 

tebesitęsiančio švietimo sistemos 

suskaidymo, segregacijos, 

neveiksmingumo ir sudėtingumo; ragina 

visoje šalyje priimti bendrąją pagrindinę 

mokymo programą, kuri padėtų didinti 

sanglaudą šalyje; ragina geriau koordinuoti 

skirtingų lygmenų švietimo valdymą, 

siekiant remti įtraukią ir nediskriminacinę 

švietimo sistemą, ir stiprinti 

bendradarbiavimą nepaisant kultūrinių, 

religinių ir etninių skirtumų; ragina 

valdžios institucijas propaguoti 

tolerancijos, dialogo ir kultūrų tarpusavio 

supratimo principus tarp įvairių etninių 

grupių; primygtinai ragina priimti 

konkrečias priemones siekiant padidinti 

švietimo sistemos veiksmingumą ir 

panaikinti atskirties didinimo praktiką 

kartu užtikrinant teisę į lygias galimybes 

įgyti išsilavinimą visomis valstybinėmis 

Bosnijos ir Hercegovinos kalbomis; tebėra 

susirūpinęs dėl didelės švietimo ir mokymo 

įstaigų nebaigusių asmenų dalies ir dėl to, 

kad didelis procentas romų mokinių nuolat 

nebaigia mokyklos; apgailestauja dėl lėtos 

pažangos imantis ir baigiant spręsti 

vadinamąjį dviejų mokyklų po vienu stogu 

klausimą ir kitų formų segregacijos ir 

diskriminacijos mokyklose klausimus; 

38. ir toliau yra susirūpinęs dėl 

tebesitęsiančio švietimo sistemos 

suskaidymo, segregacijos, 

neveiksmingumo ir sudėtingumo; ragina 

visoje šalyje priimti bendrąją pagrindinę 

mokymo programą, kuri padėtų didinti 

sanglaudą šalyje; ragina geriau koordinuoti 

skirtingų lygmenų švietimo valdymą, 

siekiant remti įtraukią ir nediskriminacinę 

švietimo sistemą, ir stiprinti 

bendradarbiavimą nepaisant kultūrinių, 

religinių ir etninių skirtumų; ragina 

valdžios institucijas propaguoti 

tolerancijos, dialogo ir kultūrų tarpusavio 

supratimo principus tarp įvairių etninių 

grupių; primygtinai ragina priimti 

konkrečias priemones siekiant padidinti 

švietimo sistemos veiksmingumą ir 

panaikinti atskirties didinimo praktiką 

kartu užtikrinant teisę į lygias galimybes 

įgyti išsilavinimą; tebėra susirūpinęs dėl 

didelės švietimo ir mokymo įstaigų 

nebaigusių asmenų dalies ir dėl to, kad 

didelis procentas romų mokinių nuolat 

nebaigia mokyklos; apgailestauja dėl lėtos 

pažangos imantis ir baigiant spręsti 

vadinamąjį dviejų mokyklų po vienu stogu 

klausimą ir kitų formų segregacijos ir 

diskriminacijos mokyklose klausimus; 
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Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Pakeitimas 7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  42a. ragina panaikinti hidroelektrinių 

projektus ir planus, kurie gali pakenkti 

gamtai, prieštarauja vietos gyventojų 

norams, neatitinka vietos ar 

administracinių vienetų erdvės plėtojimo 

planų ir yra naudingi tik investuotojams;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Pakeitimas 8 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  43a. primygtinai ragina valdžios 

institucijas užtikrinti, kad būtų laikomasi 

ES ir tarptautinių standartų bei politikos 

tikslų energetikos ir klimato kaitos srityje; 

apgailestauja, kad šalies pastangos kovoti 

su klimato kaita yra tik deklaracijų 

lygmens, kai tuo pat metu priimami 

sprendimai dėl naujų anglimis kūrenamų 

šiluminių jėgainių planavimo; 

Or. en 

 

 


