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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jappella biex jinżamm il-momentum tar-

riforma sabiex il-Bożnija-Ħerzegovina tiġi 

ttrasformata fi stat effikaċi, inklużiv u 

funzjonali għalkollox, ibbażat fuq l-istat 

tad-dritt, u li jiggarantixxi l-ugwaljanza u r-

rappreżentanza demokratika tal-popli u ċ-

ċittadini kostitwenti kollha tiegħu; 

jiddispjaċih li l-isforzi ta' riforma komuni 

spiss għadhom jiġu mxekkla mill-firdiet 

etniċi u politiċi, ikkawżati mit-tendenzi 

diżintegrattivi b'għeruq fil-fond li jrażżnu l-

iżvilupp demokratiku normali, u permezz 

tal-politiċizzazzjoni ulterjuri tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi; jisħaq ukoll 

li l-kandidatura tal-Bożnija-Ħerzegovina 

għas-sħubija mal-UE mhijiex se tirnexxi 

sakemm jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet 

istituzzjonali xierqa; iħeġġeġ lill-mexxejja 

politiċi kollha jaħdmu fuq l-introduzzjoni 

tal-bidliet meħtieġa, inkluża r-riforma tal-

liġi elettorali, filwaqt li jqisu wkoll il-

prinċipji espressi fir-riżoluzzjonijiet 

preċedenti tiegħu, inklużi l-prinċipji tal-

federaliżmu, id-deċentralizzazzjoni u r-

rappreżentanza leġittima; jikkunsira li 

huwa essenzjali li jinżamm il-kunsens dwar 

l-integrazzjoni mal-UE u li jsir progress 

b'mod ikkoordinat fir-rigward tal-istat tad-

dritt, inklużi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u 

l-kriminalità organizzata, ir-riforma tal-

ġudikatura u l-amministrazzjoni pubblika; 

jirrileva bl-istess mod il-ħtieġa li l-

4. Jappella biex jinżamm il-momentum tar-

riforma sabiex il-Bożnija-Ħerzegovina tiġi 

ttrasformata fi stat effikaċi, inklużiv u 

funzjonali għalkollox, ibbażat fuq l-istat 

tad-dritt, u li jiggarantixxi l-ugwaljanza u r-

rappreżentanza demokratika taċ-ċittadini 

kollha tiegħu; jiddispjaċih li l-isforzi ta' 

riforma komuni spiss għadhom jiġu 

mxekkla mill-firdiet etniċi u politiċi, 

ikkawżati mit-tendenzi diżintegrattivi 

b'għeruq fil-fond li jrażżnu l-iżvilupp 

demokratiku normali, u permezz tal-

politiċizzazzjoni ulterjuri tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi; jisħaq ukoll 

li l-kandidatura tal-Bożnija-Ħerzegovina 

għas-sħubija mal-UE mhijiex se tirnexxi 

sakemm jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet 

istituzzjonali xierqa; iħeġġeġ lill-mexxejja 

politiċi kollha jaħdmu fuq l-introduzzjoni 

tal-bidliet meħtieġa, inkluża r-riforma tal-

liġi elettorali, filwaqt li jqisu wkoll il-

prinċipji espressi fir-riżoluzzjonijiet 

preċedenti tiegħu, inklużi l-prinċipji tal-

federaliżmu, id-deċentralizzazzjoni u r-

rappreżentanza leġittima; jikkunsidra li 

huwa essenzjali li jinżamm il-kunsens dwar 

l-integrazzjoni mal-UE u li jsir progress 

b'mod ikkoordinat fir-rigward tal-istat tad-

dritt, inklużi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u 

l-kriminalità organizzata, ir-riforma tal-

ġudikatura u l-amministrazzjoni pubblika; 

jirrileva bl-istess mod il-ħtieġa li l-



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

attenzjoni tkompli tiġi ffokata fuq ir-

riformi soċjali u ekonomiċi, li jkun tajjeb li 

jibqgħu prijorità; 

attenzjoni tkompli tiġi ffokata fuq ir-

riformi soċjali u ekonomiċi, li jkun tajjeb li 

jibqgħu prijorità; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jenfasizza l-importanza tad-deċiżjoni 

reċenti tal-Qorti Kostituzzjonali dwar il-

prinċipju ta' status kostitwenti u l-

ugwaljanza bejn it-tliet popli kostituttivi 

biex jeleġġu lir-rappreżentanti politiċi 

leġittimi tagħhom stess abbażi ta' 

rappreżentanza leġittima u proporzjonali 

fil-Kamra tal-Popli tal-Parlament tal-

Federazzjoni tal-Bożnija-Ħerzegovina; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jinnota l-impenn attiv tal-Kumitat 

Parlamentari Konġunt għas-Sigurtà u d-

Difiża fl-iżgurar tal-kontroll demokratiku 

fuq il-forzi armati tal-Bożnija-

Ħerzegovina; jinnota bi tħassib li hemm 

ħażniet kbar ta' armi tan-nar u munizzjon 

mhux irreġistrati li qed jinżammu 

illegalment mill-popolazzjoni u jħeġġeġ 

favur il-qerda totali ta' dawn l-armamenti; 

jinsab ugwalment imħasseb dwar il-

preżenza ta' ħażniet kbar ta' munizzjon u 

armi li qed jinżammu b'mod inadegwat 

taħt ir-responsabbiltà tal-forzi armati; 
jissottolinja l-importanza li jiġi indirizzat 

it-traffikar tal-armi u jappella għat-tisħiħ 

tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Bożnija-

Ħerzegovina għal dan l-għan; iħeġġeġ 

favur approċċ komprensiv biex jiġu 

indirizzati l-isfidi li għad fadal biex 

jitneħħew il-mini kollha mill-pajjiż sal-

2019; 

28. Jinnota l-impenn attiv tal-Kumitat 

Parlamentari Konġunt għas-Sigurtà u d-

Difiża fl-iżgurar tal-kontroll demokratiku 

fuq il-forzi armati tal-Bożnija-

Ħerzegovina; jinnota bi tħassib li hemm 

ħażniet kbar ta' armi tan-nar u munizzjon 

mhux irreġistrati li qed jinżammu 

illegalment mill-popolazzjoni u jħeġġeġ 

favur il-qerda totali ta' dawn l-armamenti; 

jissottolinja l-importanza li jiġi indirizzat 

it-traffikar tal-armi u jappella għat-tisħiħ 

tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Bożnija-

Ħerzegovina għal dan l-għan; iħeġġeġ 

favur approċċ komprensiv biex jiġu 

indirizzati l-isfidi li għad fadal biex 

jitneħħew il-mini kollha mill-pajjiż sal-

2019; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

37. Jinsab imħasseb dwar il-każijiet ta' 

pressjoni politika u l-intimidazzjoni tal-

ġurnalisti, inklużi attakki fiżiċi u verbali, 

anke dawk imwettqa minn uffiċjali ta' livell 

għoli jew ex uffiċjali, kif ukoll dwar in-

nuqqas ta' trasparenza fis-sjieda tal-media; 

jinsab ukoll imħasseb dwar l-użu ta' kawżi 

ċivili ta' libell kontra l-mezzi tax-xandir u 

l-ġurnalisti li jikkritikaw; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu investigati l-attakki kontra l-

ġurnalisti u li jiġi żgurat is-segwitu 

ġudizzjarju xieraq; jappella lill-awtoritajiet 

biex jikkundannaw b'mod inekwivoku l-

attakki kollha kontra l-ġurnalisti u l-mezzi 

tax-xandir, u biex jiżguraw li l-każijiet ta' 

dan it-tip jiġu kompletament investigati u li 

min ikun responsabbli jitressaq quddiem il-

ġustizzja; jappella għall-miżuri ulterjuri 

meħtieġa biex jiggarantixxu r-rispett sħiħ 

tal-libertà tal-espressjoni, tal-istampa u tal-

aċċess għall-informazzjoni, kemm fuq l-

internet u kemm le; jappella lill-awtoritajiet 

tal-Bożnja-Ħerzegovina biex jieħdu miżuri 

urġenti biex isalvaw lill-media tas-servizz 

pubbliku mill-kollass; jappella lill-

awtoritajiet kompetenti biex jiżguraw l-

indipendenza u l-istabbiltà finanzjarja tat-

tliet xandara tas-servizz pubbliku, kif ukoll 

l-indipendenza politika, operattiva u 

finanzjarja, flimkien mat-trasparenza tal-

Awtorità Regolatorja tal-

37. Jinsab imħasseb dwar il-każijiet ta' 

pressjoni politika u l-intimidazzjoni tal-

ġurnalisti, inklużi attakki fiżiċi u verbali, 

anke dawk imwettqa minn uffiċjali ta' livell 

għoli jew ex uffiċjali, kif ukoll dwar in-

nuqqas ta' trasparenza fis-sjieda tal-media; 

jinsab ukoll imħasseb dwar l-użu ta' kawżi 

ċivili ta' libell kontra l-mezzi tax-xandir u 

l-ġurnalisti li jikkritikaw; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu investigati l-attakki kontra l-

ġurnalisti u li jiġi żgurat is-segwitu 

ġudizzjarju xieraq; jappella lill-awtoritajiet 

biex jikkundannaw b'mod inekwivoku l-

attakki kollha kontra l-ġurnalisti u l-mezzi 

tax-xandir, u biex jiżguraw li l-każijiet ta' 

dan it-tip jiġu kompletament investigati u li 

min ikun responsabbli jitressaq quddiem il-

ġustizzja; jappella għall-miżuri ulterjuri 

meħtieġa biex jiggarantixxu r-rispett sħiħ 

tal-libertà tal-espressjoni, tal-istampa u tal-

aċċess għall-informazzjoni, kemm fuq l-

internet u kemm le; jappella lill-awtoritajiet 

tal-Bożnja-Ħerzegovina biex jieħdu miżuri 

urġenti biex isalvaw lill-media tas-servizz 

pubbliku mill-kollass; jappella lill-

awtoritajiet kompetenti biex jiżguraw l-

indipendenza u l-istabbiltà finanzjarja tat-

tliet xandara tas-servizz pubbliku, kif ukoll 

l-indipendenza politika, operattiva u 

finanzjarja, flimkien mat-trasparenza tal-

Awtorità Regolatorja tal-
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Komunikazzjonijiet; jappella lill-

awtoritajiet kompetenti biex jiggarantixxu 

l-pluraliżmu medjatiku u jiżguraw xandir 

fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Bożnija-

Ħerzegovina; jappella biex it-tranżizzjoni 

diġitali tiġi ffinalizzata u biex titwaqqaf 

strateġija dwar il-broadband; 

Komunikazzjonijiet; jappella lill-

awtoritajiet kompetenti biex jiggarantixxu 

l-pluraliżmu medjatiku u jiżguraw xandir; 

jappella biex it-tranżizzjoni diġitali tiġi 

ffinalizzata u biex titwaqqaf strateġija dwar 

il-broadband; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Għadu mħasseb minħabba t-tkomplija 

tal-frammentazzjoni, is-segregazzjoni, l-

ineffiċjenza u l-kumplessità fis-sistema 

edukattiva; jappella biex jiġi adottat 

kurrikulu bażiku komuni għall-pajjiż kollu 

li jkun jikkontribwixxi għall-koeżjoni tal-

pajjiż; jappella biex ikun hemm 

koordinament aħjar bejn il-livelli differenti 

tal-governanza edukattiva, b'mod li tiġi 

promossa sistema edukattiva inklużiva u 

nondiskriminatorja u titrawwem il-

kooperazzjoni trasversalment bejn linji 

kulturali, reliġjużi u etniċi; jappella lill-

awtoritajiet biex jippromwovu l-prinċipji 

tat-tolleranza, id-djalogu u l-fehim 

interkulturali bejn il-gruppi etniċi 

differenti; iħeġġeġ favur l-adozzjoni ta' 

miżuri konkreti biex itejbu l-effiċjenza tas-

sistema edukattiva u jeliminaw il-prattiki 

ta' segregazzjoni, filwaqt li jiggarantixxu d-

dritt għal opportunitajiet indaqs għall-

edukazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-

Bożnija-Ħerzegovina; għadu mħasseb 

dwar il-proporzjon għoli ta' dawk li jitilqu  

mill-edukazzjoni u mit-taħriġ qabel iż-

żmien, u r-rati persistentement għoljin ta' 

studenti Rom li ma jkomplux bl-iskola; 

jiddispjaċih li għaddej bil-mod il-progress 

biex jiġu indirizzati u riżolti l-kwistjonijiet 

ta' "żewġt iskejjel taħt saqaf wieħed", 

skejjel monoetniċi u forom oħra ta' 

38. Għadu mħasseb minħabba t-tkomplija 

tal-frammentazzjoni, is-segregazzjoni, l-

ineffiċjenza u l-kumplessità fis-sistema 

edukattiva; jappella biex jiġi adottat 

kurrikulu bażiku komuni għall-pajjiż kollu 

li jkun jikkontribwixxi għall-koeżjoni tal-

pajjiż; jappella biex ikun hemm 

koordinament aħjar bejn il-livelli differenti 

tal-governanza edukattiva, b'mod li tiġi 

promossa sistema edukattiva inklużiva u 

nondiskriminatorja u titrawwem il-

kooperazzjoni trasversalment bejn linji 

kulturali, reliġjużi u etniċi; jappella lill-

awtoritajiet biex jippromwovu l-prinċipji 

tat-tolleranza, id-djalogu u l-fehim 

interkulturali bejn il-gruppi etniċi 

differenti; iħeġġeġ favur l-adozzjoni ta' 

miżuri konkreti biex itejbu l-effiċjenza tas-

sistema edukattiva u jeliminaw il-prattiki 

ta' segregazzjoni, filwaqt li jiggarantixxu d-

dritt għal opportunitajiet indaqs għall-

edukazzjoni; għadu mħasseb dwar il-

proporzjon għoli ta' dawk li jitilqu  mill-

edukazzjoni u mit-taħriġ qabel iż-żmien, u 

r-rati persistentement għoljin ta' studenti 

Rom li ma jkomplux bl-iskola; jiddispjaċih 

li għaddej bil-mod il-progress biex jiġu 

indirizzati u riżolti l-kwistjonijiet ta' 

"żewġt iskejjel taħt saqaf wieħed", skejjel 

monoetniċi u forom oħra ta' segregazzjoni 

u diskriminazzjoni fl-iskejjel; 
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segregazzjoni u diskriminazzjoni fl-

iskejjel; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  42a. Jappella biex jitħassru l-proġetti u l-

pjanijiet idroelettriċi li jkunu dannużi 

għan-natura, kontra r-rieda tal-

popolazzjoni lokali, mhux konformi mal-

pjanijiet dwar l-iżvilupp spazjali fil-livell 

lokali jew tal-entità, u ta' benefiċċju 

għall-investituri biss;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  43a. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet biex jiżguraw 

l-allinjament mal-istandards u l-objettivi 

politiċi tal-UE u dawk internazzjonali fl-

oqsma tal-enerġija u tat-tibdil fil-klima; 

jiddeplora l-fatt li l-isforzi tal-pajjiż biex 

jiġġieled kontra t-tibdil fil-klima għadhom 

fuq livell dikjarattiv, filwaqt li fl-istess ħin 

qed jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-ippjanar 

għall-impjanti termoelettriċi ġodda li 

jaħdmu bil-faħam; 

Or. en 

 

 


