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8.2.2017 A8-0026/2 

Amendamentul  2 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită ca ritmul reformelor să fie 

menținut pentru a transforma BiH într-un 

stat pe deplin eficace, favorabil incluziunii 

și funcțional, bazat pe statul de drept, care 

garantează egalitatea și reprezentarea 

democratică a tuturor popoarelor sale 

constitutive și a tuturor cetățenilor săi; 

regretă faptul că adeseori eforturile comune 

de reformă sunt împiedicate în continuare 

de diviziuni etnice și politice, cauzate de 

tendințe dezintegratoare adânc înrădăcinate 

care stau în calea dezvoltării democratice 

normale, și prin politizarea suplimentară a 

administrațiilor publice; subliniază, de 

asemenea, că BiH nu va fi un candidat de 

succes pentru aderarea la UE până când nu 

sunt instituite condițiile instituționale 

adecvate; îndeamnă toți liderii politici să 

depună eforturi pentru realizarea 

schimbărilor necesare, inclusiv a reformei 

legii electorale, ținând cont și de principiile 

exprimate în rezoluțiile sale anterioare, 

inclusiv de principiile federalismului, 

descentralizării și reprezentării legitime; 

consideră că este esențial să se mențină 

consensul asupra integrării în UE și să se 

realizeze progrese într-o manieră 

concertată în ceea ce privește statul de 

drept, inclusiv lupta împotriva corupției și 

a criminalității organizate, reforma 

sistemului judiciar și a administrației 

publice; subliniază, de asemenea, 

4. solicită ca ritmul reformelor să fie 

menținut pentru a transforma BiH într-un 

stat pe deplin eficace, favorabil incluziunii 

și funcțional, bazat pe statul de drept, care 

garantează egalitatea și reprezentarea 

democratică a tuturor cetățenilor săi; 

regretă faptul că adeseori eforturile comune 

de reformă sunt împiedicate în continuare 

de diviziuni etnice și politice, cauzate de 

tendințe dezintegratoare adânc înrădăcinate 

care stau în calea dezvoltării democratice 

normale, și prin politizarea suplimentară a 

administrațiilor publice; subliniază, de 

asemenea, că BiH nu va fi un candidat de 

succes pentru aderarea la UE până când nu 

sunt instituite condițiile instituționale 

adecvate; îndeamnă toți liderii politici să 

depună eforturi pentru realizarea 

schimbărilor necesare, inclusiv a reformei 

legii electorale, ținând cont și de principiile 

exprimate în rezoluțiile sale anterioare, 

inclusiv de principiile descentralizării și 

reprezentării legitime; consideră că este 

esențial să se mențină consensul asupra 

integrării în UE și să se realizeze progrese 

într-o manieră concertată în ceea ce 

privește statul de drept, inclusiv lupta 

împotriva corupției și a criminalității 

organizate, reforma sistemului judiciar și a 

administrației publice; subliniază, de 

asemenea, necesitatea de a pune un accent 

continuu și eficace pe reformele sociale și 
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necesitatea de a pune un accent continuu și 

eficace pe reformele sociale și economice, 

care ar trebui să rămână o prioritate; 

economice, care ar trebui să rămână o 

prioritate; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Amendamentul  3 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază importanța recentei decizii 

a Curții Constituționale privind principiul 

statutului constitutiv și al egalității celor 

trei popoare constitutive de a-și alege 

proprii reprezentanți politici legitimi pe 

baza reprezentării proporționale și 

legitime în cadrul Camerei popoarelor a 

Parlamentului Federației Bosnia și 

Herțegovina; 

eliminat 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Amendamentul  4 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. ia act de implicarea activă a Comisiei 

parlamentare mixte pentru securitate și 

apărare în asigurarea controlului 

democratic asupra forțelor armate ale BiH; 

ia act cu îngrijorare de stocurile masive de 

arme și muniții neînregistrate deținute 

ilegal de către populație și insistă asupra 

eliminării totale a acestor arme; este, de 

asemenea, preocupat de prezența unui 

mare volum de muniții și arme depozitate 

necorespunzător care se află sub 

responsabilitatea forțelor armate; 
subliniază că este important să se combată 

traficul de arme și solicită să se intensifice 

cooperarea dintre UE și BiH în acest scop; 

solicită o abordare cuprinzătoare pentru a 

face față provocărilor care subzistă în ceea 

ce privește curățarea de mine a țării până în 

2019; 

28. ia act de implicarea activă a Comisiei 

parlamentare mixte pentru securitate și 

apărare în asigurarea controlului 

democratic asupra forțelor armate ale BiH; 

ia act cu îngrijorare de stocurile masive de 

arme și muniții neînregistrate deținute 

ilegal de către populație și insistă asupra 

eliminării totale a acestor arme; subliniază 

că este important să se combată traficul de 

arme și solicită să se intensifice cooperarea 

dintre UE și BiH în acest scop; solicită o 

abordare cuprinzătoare pentru a face față 

provocărilor care subzistă în ceea ce 

privește curățarea de mine a țării până în 

2019; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Amendamentul  5 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. este preocupat de cazurile de presiune 

politică asupra jurnaliștilor și de intimidare 

a acestora, inclusiv de atacurile fizice și 

verbale, cum ar fi cele din partea unor 

înalți funcționari sau a unor foști 

funcționari, precum și de lipsa de 

transparență în ceea ce privește 

proprietatea asupra mass-mediei; este, de 

asemenea, îngrijorat de utilizarea 

proceselor civile de calomnie împotriva 

organelor mass-media și jurnaliștilor 

critici; subliniază necesitatea de a ancheta 

atacurile împotriva jurnaliștilor și de a 

asigura urmărirea judiciară 

corespunzătoare; invită autoritățile să 

condamne fără echivoc toate atacurile 

împotriva jurnaliștilor și a organelor mass-

media și să se asigure că astfel de cazuri 

sunt pe deplin investigate și că cei 

responsabili sunt aduși în fața justiției; 

solicită adoptarea altor măsuri necesare 

pentru a garanta respectarea deplină a 

libertății de exprimare, a libertății presei și 

a accesului la informații, atât online, cât și 

offline; invită autoritățile din BiH să 

întreprindă măsuri urgente pentru a salva 

serviciile publice de mass-media de la 

colaps; invită autoritățile competente să 

asigure independența și stabilitatea 

financiară ale celor trei servicii publice de 

radiodifuziune, precum și independența și 

37. este preocupat de cazurile de presiune 

politică asupra jurnaliștilor și de intimidare 

a acestora, inclusiv de atacurile fizice și 

verbale, cum ar fi cele din partea unor 

înalți funcționari sau a unor foști 

funcționari, precum și de lipsa de 

transparență în ceea ce privește 

proprietatea asupra mass-mediei; este, de 

asemenea, îngrijorat de utilizarea 

proceselor civile de calomnie împotriva 

organelor mass-media și jurnaliștilor 

critici; subliniază necesitatea de a ancheta 

atacurile împotriva jurnaliștilor și de a 

asigura urmărirea judiciară 

corespunzătoare; invită autoritățile să 

condamne fără echivoc toate atacurile 

împotriva jurnaliștilor și a organelor mass-

media și să se asigure că astfel de cazuri 

sunt pe deplin investigate și că cei 

responsabili sunt aduși în fața justiției; 

solicită adoptarea altor măsuri necesare 

pentru a garanta respectarea deplină a 

libertății de exprimare, a libertății presei și 

a accesului la informații, atât online, cât și 

offline; invită autoritățile din BiH să 

întreprindă măsuri urgente pentru a salva 

serviciile publice de mass-media de la 

colaps; invită autoritățile competente să 

asigure independența și stabilitatea 

financiară ale celor trei servicii publice de 

radiodifuziune, precum și independența și 
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transparența politică, operațională și 

financiară ale autorității de reglementare în 

domeniul comunicațiilor; invită autoritățile 

competente să garanteze pluralismul mass-

mediei și să asigure difuzarea de programe 

în toate limbile oficiale din BiH; solicită 

finalizarea tranziției la tehnologia digitală 

și elaborarea unei strategii de comunicații 

în bandă largă; 

transparența politică, operațională și 

financiară ale autorității de reglementare în 

domeniul comunicațiilor; invită autoritățile 

competente să garanteze pluralismul mass-

mediei și să asigure difuzarea de programe; 

solicită finalizarea tranziției la tehnologia 

digitală și elaborarea unei strategii de 

comunicații în bandă largă; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Amendamentul  6 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. rămâne preocupat de continua 

fragmentare, segregare, ineficiență și 

complexitate a sistemului educațional; 

solicită adoptarea unei programe comune 

de bază la nivel național care să contribuie 

la coeziunea țării; solicită o mai bună 

coordonare între diferitele niveluri de 

guvernanță din domeniul educației cu 

scopul de a promova un sistem de educație 

nediscriminatoriu și favorabil incluziunii și 

a stimula cooperarea pe linie culturală, 

religioasă și etnică; invită autoritățile să 

promoveze principiile toleranței, dialogului 

și înțelegerii interculturale între diferitele 

grupuri etnice; solicită adoptarea unor 

măsuri concrete pentru a îmbunătăți 

eficiența sistemului educațional și a 

elimina practicile de segregare, garantând, 

în același timp, dreptul la oportunități de 

învățământ egale în toate limbile oficiale 

din BiH; continuă să fie preocupat de 

proporția mare de persoane care 

abandonează timpuriu sistemele de 

educație și formare, precum și de 

persistența nivelurilor ridicate ale 

abandonului școlar în rândul elevilor romi; 

regretă ritmul lent al progreselor 

înregistrate în abordarea și rezolvarea 

problemei „celor două școli sub același 

acoperiș”, a școlilor monoetnice, precum și 

a altor forme de segregare și de 

38. rămâne preocupat de continua 

fragmentare, segregare, ineficiență și 

complexitate a sistemului educațional; 

solicită adoptarea unei programe comune 

de bază la nivel național care să contribuie 

la coeziunea țării; solicită o mai bună 

coordonare între diferitele niveluri de 

guvernanță din domeniul educației cu 

scopul de a promova un sistem de educație 

nediscriminatoriu și favorabil incluziunii și 

a stimula cooperarea pe linie culturală, 

religioasă și etnică; invită autoritățile să 

promoveze principiile toleranței, dialogului 

și înțelegerii interculturale între diferitele 

grupuri etnice; solicită adoptarea unor 

măsuri concrete pentru a îmbunătăți 

eficiența sistemului educațional și a 

elimina practicile de segregare, garantând, 

în același timp, dreptul la oportunități de 

învățământ egale; continuă să fie preocupat 

de proporția mare de persoane care 

abandonează timpuriu sistemele de 

educație și formare, precum și de 

persistența nivelurilor ridicate ale 

abandonului școlar în rândul elevilor romi; 

regretă ritmul lent al progreselor 

înregistrate în abordarea și rezolvarea 

problemei „celor două școli sub același 

acoperiș”, a școlilor monoetnice, precum și 

a altor forme de segregare și de 

discriminare întâlnite în școli; 
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discriminare întâlnite în școli; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Amendamentul  7 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  42a. solicită anularea proiectelor și 

planurilor hidroelectrice care sunt 

dăunătoare pentru natură, sunt împotriva 

voinței populației locale, nu sunt în 

conformitate cu planurile de amenajare 

teritorială locale sau ale entității și aduc 

avantaje numai investitorilor;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Amendamentul  8 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  43a. îndeamnă autoritățile să asigure 

alinierea la standardele și obiectivele de 

politică internaționale și ale UE în 

domeniul energiei și al schimbărilor 

climatice; regretă faptul că eforturile țării 

în vederea combaterii schimbărilor 

climatice rămân la nivel declarativ și că în 

același timp se iau decizii cu privire la 

planificarea de noi centrale termoelectrice 

pe cărbune; 

Or. en 

 

 


