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8.2.2017 A8-0026/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. dringt erop aan dat de hervormingen 

gestaag worden voortgezet om Bosnië en 

Herzegovina om te vormen tot een 

doeltreffende, inclusieve en goed 

functionerende staat, die gegrondvest is op 

de rechtsstaat en die de gelijkheid en 

democratische vertegenwoordiging van al 

zijn bevolkingsgroepen en burgers 

garandeert; betreurt dat 

gemeenschappelijke 

hervormingsinspanningen nog vaak 

worden gehinderd door etnische en 

politieke tegenstellingen, veroorzaakt door 

diepgewortelde desintegrerende tendensen 

die de normale democratische 

ontwikkeling hinderen en door de verdere 

politisering van overheden; benadrukt 

tevens dat Bosnië en Herzegovina geen 

succesvolle kandidaat voor het EU-

lidmaatschap zal zijn zolang nog de 

passende institutionele omstandigheden 

nog niet zijn verwezenlijkt; dringt er bij 

alle politieke leiders op aan te werken aan 

de noodzakelijke veranderingen, 

waaronder de hervorming van het 

kiesrecht, en de beginselen in acht te 

nemen die het Parlement in eerdere 

resoluties heeft verwoord, zoals de 

beginselen van federalisme, decentralisatie 

en legitieme vertegenwoordiging; acht het 

van essentieel belang om de consensus 

over EU integratie te bewaren en op 

4. dringt erop aan dat de hervormingen 

gestaag worden voortgezet om Bosnië en 

Herzegovina om te vormen tot een 

doeltreffende, inclusieve en goed 

functionerende staat, die gegrondvest is op 

de rechtsstaat en die de gelijkheid en 

democratische vertegenwoordiging van al 

zijn burgers garandeert; betreurt dat 

gemeenschappelijke 

hervormingsinspanningen nog vaak 

worden gehinderd door etnische en 

politieke tegenstellingen, veroorzaakt door 

diepgewortelde desintegrerende tendensen 

die de normale democratische 

ontwikkeling hinderen en door de verdere 

politisering van overheden; benadrukt 

tevens dat Bosnië en Herzegovina geen 

succesvolle kandidaat voor het EU-

lidmaatschap zal zijn zolang nog de 

passende institutionele omstandigheden 

nog niet zijn verwezenlijkt; dringt er bij 

alle politieke leiders op aan te werken aan 

de noodzakelijke veranderingen, 

waaronder de hervorming van het 

kiesrecht, en de beginselen in acht te 

nemen die het Parlement in eerdere 

resoluties heeft verwoord, zoals de 

beginselen van decentralisatie en legitieme 

vertegenwoordiging; acht het van 

essentieel belang om de consensus over EU 

integratie te bewaren en op gecoördineerde 

wijze vooruitgang te boeken op de weg van 
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gecoördineerde wijze vooruitgang te 

boeken op de weg van de rechtsstaat, met 

inbegrip van de strijd tegen corruptie en 

georganiseerde misdaad, alsook de 

hervorming van de rechterlijke macht en de 

overheidsadministratie; onderstreept ook 

dat een voortdurende en effectieve focus 

op sociale en economische hervormingen 

een prioriteit moet blijven; 

de rechtsstaat, met inbegrip van de strijd 

tegen corruptie en georganiseerde misdaad, 

alsook de hervorming van de rechterlijke 

macht en de overheidsadministratie; 

onderstreept ook dat een voortdurende en 

effectieve focus op sociale en economische 

hervormingen een prioriteit moet blijven; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt het belang van de recente 

beslissing van het Grondwettelijk Hof 

inzake het beginsel van de constituerende 

status en gelijkheid van de drie 

constituerende bevolkingsgroepen om hun 

eigen rechtmatige politieke 

vertegenwoordigers te kiezen op basis van 

legitieme en evenredige 

vertegenwoordiging in het Huis van het 

Volk van het parlement van de Federatie 

van Bosnië en Herzegovina; 

Schrappen 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. wijst op de actieve betrokkenheid van 

de gemengde parlementaire commissie 

voor veiligheid en defensie bij de 

democratische controle op de 

strijdkrachten van Bosnië en Herzegovina; 

wijst met bezorgdheid op de grote 

voorraden ongeregistreerde vuurwapens en 

munitie die illegaal in het bezit zijn van 

burgers en dringt aan op de volledige 

verwijdering van deze wapens; is eveneens 

bezorgd over de aanwezigheid van grote 

ondeskundig opgeslagen voorraden 

munitie en wapens die onder de 

verantwoordelijkheid van de 

strijdkrachten vallen; onderstreept het 

belang van het aan banden leggen van de 

wapenhandel en vraagt om versterking van 

de samenwerking tussen de EU en Bosnië 

en Herzegovina op dit terrein; dringt aan 

op een brede benadering van de resterende 

problemen wat betreft het voornemen om 

het land tegen 2019 te ontmijnen; 

28. wijst op de actieve betrokkenheid van 

de gemengde parlementaire commissie 

voor veiligheid en defensie bij de 

democratische controle op de 

strijdkrachten van Bosnië en Herzegovina; 

wijst met bezorgdheid op de grote 

voorraden ongeregistreerde vuurwapens en 

munitie die illegaal in het bezit zijn van 

burgers en dringt aan op de volledige 

verwijdering van deze wapens; 

onderstreept het belang van het aan banden 

leggen van de wapenhandel en vraagt om 

versterking van de samenwerking tussen de 

EU en Bosnië en Herzegovina op dit 

terrein; dringt aan op een brede benadering 

van de resterende problemen wat betreft 

het voornemen om het land tegen 2019 te 

ontmijnen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.2.2017 A8-0026/5 

Amendement  5 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. uit zijn bezorgdheid over gevallen van 

politieke druk en intimidatie jegens 

journalisten, inclusief fysieke en verbale 

aanvallen, ook door hooggeplaatste of 

voormalige ambtenaren, alsook over het 

gebrek aan transparantie inzake de media-

eigendom; maakt zich tevens zorgen over 

het gebruik van civielrechtelijke 

smaadzaken tegen kritische mediabedrijven 

en journalisten;  onderstreept dat aanvallen 

op journalisten moeten worden onderzocht 

en dat hieraan een passend gerechtelijk 

gevolg moet worden gegeven; verzoekt de 

autoriteiten alle aanvallen op journalisten 

en mediabedrijven ondubbelzinnig te 

veroordelen en ervoor te zorgen dat 

dergelijke gevallen grondig worden 

onderzocht en dat de daders te berechten; 

vraagt om alle aanvullende maatregelen die 

nodig zijn om de volledige eerbiediging 

van de vrijheid van meningsuiting, de 

persvrijheid en de toegang tot informatie, 

zowel online als offline, te garanderen; 

verzoekt de BiH-autoriteiten met spoed 

maatregelen te treffen om te voorkomen 

dat de openbare omroepdiensten volledig 

ineenstorten;  verzoekt de bevoegde 

autoriteiten de onafhankelijkheid en 

financiële stabiliteit van de drie openbare 

omroepdiensten alsook de politieke, 

operationele en financiële 

37. uit zijn bezorgdheid over gevallen van 

politieke druk en intimidatie jegens 

journalisten, inclusief fysieke en verbale 

aanvallen, ook door hooggeplaatste of 

voormalige ambtenaren, alsook over het 

gebrek aan transparantie inzake de media-

eigendom; maakt zich tevens zorgen over 

het gebruik van civielrechtelijke 

smaadzaken tegen kritische mediabedrijven 

en journalisten; onderstreept dat aanvallen 

op journalisten moeten worden onderzocht 

en dat hieraan een passend gerechtelijk 

gevolg moet worden gegeven; verzoekt de 

autoriteiten alle aanvallen op journalisten 

en mediabedrijven ondubbelzinnig te 

veroordelen en ervoor te zorgen dat 

dergelijke gevallen grondig worden 

onderzocht en dat de daders te berechten; 

vraagt om alle aanvullende maatregelen die 

nodig zijn om de volledige eerbiediging 

van de vrijheid van meningsuiting, de 

persvrijheid en de toegang tot informatie, 

zowel online als offline, te garanderen; 

verzoekt de BiH-autoriteiten met spoed 

maatregelen te treffen om te voorkomen 

dat de openbare omroepdiensten volledig 

ineenstorten; verzoekt de bevoegde 

autoriteiten de onafhankelijkheid en 

financiële stabiliteit van de drie openbare 

omroepdiensten alsook de politieke, 

operationele en financiële 
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onafhankelijkheid en transparantie van de 

toezichthoudende autoriteit voor 

communicatie te verzekeren; verzoekt de 

bevoegde autoriteiten de 

onafhankelijkheid en financiële stabiliteit 
van de drie openbare omroepdiensten te 

waarborgen en te zorgen voor de 

uitzending van programma's in alle 

officiële talen van Bosnië en Herzegovina; 

dringt aan op voltooiing van de digitale 

omschakeling en op de vaststelling van een 

breedbandstrategie; 

onafhankelijkheid en transparantie van de 

toezichthoudende autoriteit voor 

communicatie te verzekeren; verzoekt de 

bevoegde autoriteiten de pluriformiteit van 

de media te waarborgen en te zorgen voor 

de uitzending van programma's; dringt aan 

op voltooiing van de digitale omschakeling 

en op de vaststelling van een 

breedbandstrategie; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. blijft bezorgd over de aanhoudende 

fragmentering, segregatie, 

ondoeltreffendheid en complexiteit in het 

onderwijssysteem; dringt aan op de 

vaststelling van een gemeenschappelijk 

kernprogramma voor scholen in het hele 

land dat bijdraagt tot de cohesie in het 

land; dringt aan op betere coördinatie 

tussen de verschillende bestuursniveaus 

voor onderwijs om een inclusief en niet-

discriminerend onderwijsstelsel te 

bevorderen, waarin samenwerking over 

culturele, religieuze en etnische grenzen 

heen wordt gestimuleerd; roept de 

autoriteiten op de beginselen van 

tolerantie, dialoog en intercultureel begrip 

tussen de verschillende etnische groepen te 

promoten; dringt aan op de vaststelling van 

concrete maatregelen om de doelmatigheid 

van het onderwijsstelsel te verbeteren en 

segregatiepraktijken af te schaffen, onder 

eerbiediging van een gelijk recht op 

onderwijs in alle officiële talen van 

Bosnië en Herzegovina; blijft bezorgd 

over het hoge percentage voortijdige 

schoolverlaters in onderwijs en opleiding 

en het aanhoudend grote aantal voortijdige 

schoolverlaters onder Roma-leerlingen; 

betreurt dat er slechts langzaam 

vooruitgang wordt geboekt bij de aanpak 

van de kwestie "twee scholen onder een 

38. blijft bezorgd over de aanhoudende 

fragmentering, segregatie, 

ondoeltreffendheid en complexiteit in het 

onderwijssysteem; dringt aan op de 

vaststelling van een gemeenschappelijk 

kernprogramma voor scholen in het hele 

land dat bijdraagt tot de cohesie in het 

land; dringt aan op betere coördinatie 

tussen de verschillende bestuursniveaus 

voor onderwijs om een inclusief en niet-

discriminerend onderwijsstelsel te 

bevorderen, waarin samenwerking over 

culturele, religieuze en etnische grenzen 

heen wordt gestimuleerd; roept de 

autoriteiten op de beginselen van 

tolerantie, dialoog en intercultureel begrip 

tussen de verschillende etnische groepen te 

promoten; dringt aan op de vaststelling van 

concrete maatregelen om de doelmatigheid 

van het onderwijsstelsel te verbeteren en 

segregatiepraktijken af te schaffen, onder 

eerbiediging van een gelijk recht op 

onderwijs; blijft bezorgd over het hoge 

percentage voortijdige schoolverlaters in 

onderwijs en opleiding en het aanhoudend 

grote aantal voortijdige schoolverlaters 

onder Roma-leerlingen; betreurt dat er 

slechts langzaam vooruitgang wordt 

geboekt bij de aanpak van de kwestie 

"twee scholen onder een dak", mono-

etnische scholen en andere vormen van 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

dak", mono-etnische scholen en andere 

vormen van segregatie en discriminatie op 

scholen; 

segregatie en discriminatie op scholen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Amendement  7 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 bis. verzoekt om annulering van de 

waterkrachtprojecten en -plannen, die 

schadelijk zijn voor de natuur, ingaan 

tegen de wil van de lokale bevolking en 

niet in overeenstemming zijn met 

ruimtelijkeordeningsplannen op lokaal of 

deelstaatsniveau, en die alleen de 

investeerders ten goede komen;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Amendement  8 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  43 bis. dringt er bij de autoriteiten op aan 

te zorgen voor afstemming op 

internationale en EU-normen en 

beleidsdoelstellingen op het gebied van 

energie en klimaatverandering; betreurt 

dat de inspanningen van het land om de 

klimaatverandering te bestrijden, beperkt 

blijven tot woorden, terwijl tegelijkertijd 

besluiten worden genomen over de 

planning van nieuwe op kolen gestookte 

thermische centrales; 

Or. en 

 

 


