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8.2.2017 A8-0026/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. žiada, aby sa zachovalo súčasné tempo 

reforiem s cieľom pretvoriť Bosnu a 

Hercegovinu na plne účinný, inkluzívny a 

funkčný štát založený na zásade právneho 

štátu, ktorý zaručuje rovnosť a 

demokratické zastúpenie všetkých 

štátotvorných národov a občanov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

spoločné reformné úsilie je ešte stále často 

brzdené etnickými a politickými rozpormi 

spôsobenými hlboko zakorenenými 

dezintegračnými tendenciami, ktoré bránia 

normálnemu demokratickému vývoju, a 

stále intenzívnejšou politizáciou verejnej 

správy; takisto zdôrazňuje, že Bosna a 

Hercegovina sa nestane úspešnou 

kandidátskou krajinou pre členstvo v EÚ, 

kým nebudú naplnené zodpovedajúce 

inštitucionálne predpoklady; naliehavo 

žiada všetkých politických lídrov, aby 

svoju činnosť zamerali na zavedenie 

potrebných zmien vrátane reformy 

volebného zákona, pričom by zohľadnili aj 

zásady vyjadrené v ich predchádzajúcom 

uznesení vrátane zásad federalizmu, 

decentralizácie a legitímneho zastúpenia; 

považuje za potrebné zachovať konsenzus, 

pokiaľ ide o integráciu EÚ, a koordinovane 

napredovať v otázke právneho štátu 

vrátane boja proti korupcii a organizovanej 

trestnej činnosti, reformy súdnictva a 

verejnej správy; zároveň zdôrazňuje 

4. žiada, aby sa zachovalo súčasné tempo 

reforiem s cieľom pretvoriť Bosnu a 

Hercegovinu na plne účinný, inkluzívny a 

funkčný štát založený na zásade právneho 

štátu, ktorý zaručuje rovnosť a 

demokratické zastúpenie všetkých 

občanov; vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že spoločné reformné úsilie je ešte stále 

často brzdené etnickými a politickými 

rozpormi spôsobenými hlboko 

zakorenenými dezintegračnými 

tendenciami, ktoré bránia normálnemu 

demokratickému vývoju, a stále 

intenzívnejšou politizáciou verejnej správy; 

takisto zdôrazňuje, že Bosna a 

Hercegovina sa nestane úspešnou 

kandidátskou krajinou pre členstvo v EÚ, 

kým nebudú naplnené zodpovedajúce 

inštitucionálne predpoklady; naliehavo 

žiada všetkých politických lídrov, aby 

svoju činnosť zamerali na zavedenie 

potrebných zmien vrátane reformy 

volebného zákona, pričom by zohľadnili aj 

zásady vyjadrené v ich predchádzajúcom 

uznesení vrátane zásad decentralizácie a 

legitímneho zastúpenia; považuje za 

potrebné zachovať konsenzus, pokiaľ ide o 

integráciu EÚ, a koordinovane napredovať 

v otázke právneho štátu vrátane boja proti 

korupcii a organizovanej trestnej činnosti, 

reformy súdnictva a verejnej správy; 

zároveň zdôrazňuje potrebu nepretržitého a 
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potrebu nepretržitého a účinného 

zamerania sa na sociálne a hospodárske 

reformy, ktoré by mali zostať prioritné; 

účinného zamerania sa na sociálne a 

hospodárske reformy, ktoré by mali zostať 

prioritné; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje význam nedávneho 

rozhodnutia ústavného súdu o zásade 

postavenia a rovnosti jeho troch 

štátotvorných národov pri voľbe vlastných 

legitímnych politických zástupcov na 

základe legitímneho a pomerného 

zastúpenia v Snemovni reprezentantov 

Parlamentu Federácie Bosny a 

Hercegoviny; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. berie na vedomie aktívne zapojenie 

spoločného parlamentného výboru pre 

bezpečnosť a obranu pri zabezpečovaní 

demokratickej kontroly nad ozbrojenými 

silami Bosny a Hercegoviny; so 

znepokojením berie na vedomie veľké 

zásoby neregistrovaných zbraní a munície, 

ktoré má v nelegálnej držbe obyvateľstvo, 

a naliehavo žiada o úplné odstránenie 

týchto zbraní; zároveň vyjadruje 

znepokojenie nad veľkými zásobami 

munície a zbraní, za ktoré zodpovedajú 

ozbrojené sily a ktoré nie sú primerane 

skladované; zdôrazňuje význam boja proti 

nedovolenému obchodovaniu so zbraňami 

a žiada o to, aby sa na tento účel posilnila 

spolupráca medzi EÚ a Bosnou a 

Hercegovinou; naliehavo žiada komplexný 

prístup k riešeniu zostávajúcich výziev v 

oblasti odmínovania krajiny do roku 2019; 

28. berie na vedomie aktívne zapojenie 

spoločného parlamentného výboru pre 

bezpečnosť a obranu pri zabezpečovaní 

demokratickej kontroly nad ozbrojenými 

silami Bosny a Hercegoviny; so 

znepokojením berie na vedomie veľké 

zásoby neregistrovaných zbraní a munície, 

ktoré má v nelegálnej držbe obyvateľstvo, 

a naliehavo žiada o úplné odstránenie 

týchto zbraní; zdôrazňuje význam boja 

proti nedovolenému obchodovaniu so 

zbraňami a žiada o to, aby sa na tento účel 

posilnila spolupráca medzi EÚ a Bosnou a 

Hercegovinou; naliehavo žiada komplexný 

prístup k riešeniu zostávajúcich výziev v 

oblasti odmínovania krajiny do roku 2019; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. je znepokojený prípadmi politického 

nátlaku a zastrašovania páchaného na 

novinároch vrátane fyzických a verbálnych 

útokov aj zo strany vysokopostavených 

úradníkov či bývalých úradníkov, ako aj 

nedostatkom transparentnosti v súvislosti s 

vlastníctvom médií; vyjadruje tiež 

znepokojenie nad využívaním občianskych 

žalôb pre urážku na cti podaných voči 

kritickým médiám a novinárom; 

zdôrazňuje, že je potrebné vyšetriť útoky 

na novinárov a zabezpečiť náležité 

opatrenia na justičnej úrovni; vyzýva 

orgány, aby jednoznačne odsúdili všetky 

útoky namierené voči novinárom a médiám 

a zabezpečili úplné prešetrenie takýchto 

prípadov a postavenie zodpovedných pred 

súd; vyzýva na prijatie ďalších opatrení 

potrebných na zabezpečenie úplného 

dodržiavania slobody prejavu, tlače a 

prístupu k informáciám na internete i mimo 

neho; vyzýva orgány Bosny a 

Hercegoviny, aby prijali naliehavé 

opatrenia s cieľom predísť kolapsu 

verejnoprávnych médií; vyzýva príslušné 

orgány, aby zabezpečili nezávislosť a 

finančnú stabilitu troch verejnoprávnych 

vysielateľov, ako aj politickú, operačnú a 

finančnú nezávislosť a transparentnosť 

regulačného orgánu pre oblasť 

komunikácií; vyzýva príslušné orgány, aby 

37. je znepokojený prípadmi politického 

nátlaku a zastrašovania páchaného na 

novinároch vrátane fyzických a verbálnych 

útokov aj zo strany vysokopostavených 

úradníkov či bývalých úradníkov, ako aj 

nedostatkom transparentnosti v súvislosti s 

vlastníctvom médií; vyjadruje tiež 

znepokojenie nad využívaním občianskych 

žalôb pre urážku na cti podaných voči 

kritickým médiám a novinárom; 

zdôrazňuje, že je potrebné vyšetriť útoky 

na novinárov a zabezpečiť náležité 

opatrenia na justičnej úrovni; vyzýva 

orgány, aby jednoznačne odsúdili všetky 

útoky namierené voči novinárom a médiám 

a zabezpečili úplné prešetrenie takýchto 

prípadov a postavenie zodpovedných pred 

súd; vyzýva na prijatie ďalších opatrení 

potrebných na zabezpečenie úplného 

dodržiavania slobody prejavu, tlače a 

prístupu k informáciám na internete i mimo 

neho; vyzýva orgány Bosny a 

Hercegoviny, aby prijali naliehavé 

opatrenia s cieľom predísť kolapsu 

verejnoprávnych médií; vyzýva príslušné 

orgány, aby zabezpečili nezávislosť a 

finančnú stabilitu troch verejnoprávnych 

vysielateľov, ako aj politickú, operačnú a 

finančnú nezávislosť a transparentnosť 

regulačného orgánu pre oblasť 

komunikácií; vyzýva príslušné orgány, aby 
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zaručili pluralitu médií a vysielanie vo 

všetkých úradných jazykoch Bosny a 

Hercegoviny; žiada o dokončenie prechodu 

na digitálne technológie a zavedenie 

stratégie v oblasti širokopásmového 

pripojenia; 

zaručili pluralitu médií a vysielanie; žiada 

o dokončenie prechodu na digitálne 

technológie a zavedenie stratégie v oblasti 

širokopásmového pripojenia; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. je naďalej znepokojený pretrvávajúcou 

fragmentáciou, segregáciou, 

neefektívnosťou a zložitosťou systému 

vzdelávania; žiada o prijatie celoštátnych 

spoločných základných študijných osnov, 

ktoré prispejú k súdržnosti v krajine; žiada 

o lepšiu koordináciu medzi rôznymi 

úrovňami riadenia vzdelávania s cieľom 

podporovať inkluzívny a nediskriminačný 

systém vzdelávania a posilňovať 

spoluprácu presahujúcu kultúrne, 

náboženské a etnické hranice; žiada 

orgány, aby podporovali zásady tolerancie, 

dialógu a medzikultúrneho porozumenia 

medzi rôznymi etnickými skupinami; 

naliehavo žiada prijatie konkrétnych 

opatrení na zlepšenie efektívnosti 

vzdelávacieho systému a na odstránenie 

praktík segregácie pri súčasnom 

zabezpečení rovnakého práva na vzdelanie 

vo všetkých úradných jazykoch Bosny a 

Hercegoviny; je naďalej znepokojený 

vysokým podielom predčasného odchodu 

žiakov zo systému vzdelávania a odbornej 

prípravy, ako aj stále vysokými mierami 

predčasného ukončenia štúdia zo strany 

rómskych žiakov; vyjadruje poľutovanie 

nad pomalým pokrokom pri riešení 

problematiky „dvoch škôl pod jednou 

strechou“, monoetnických škôl, ako aj 

iných foriem segregácie a diskriminácie na 

38. je naďalej znepokojený pretrvávajúcou 

fragmentáciou, segregáciou, 

neefektívnosťou a zložitosťou systému 

vzdelávania; žiada o prijatie celoštátnych 

spoločných základných študijných osnov, 

ktoré prispejú k súdržnosti v krajine; žiada 

o lepšiu koordináciu medzi rôznymi 

úrovňami riadenia vzdelávania s cieľom 

podporovať inkluzívny a nediskriminačný 

systém vzdelávania a posilňovať 

spoluprácu presahujúcu kultúrne, 

náboženské a etnické hranice; žiada 

orgány, aby podporovali zásady tolerancie, 

dialógu a medzikultúrneho porozumenia 

medzi rôznymi etnickými skupinami; 

naliehavo žiada prijatie konkrétnych 

opatrení na zlepšenie efektívnosti 

vzdelávacieho systému a na odstránenie 

praktík segregácie pri súčasnom 

zabezpečení rovnakého práva na vzdelanie; 

je naďalej znepokojený vysokým podielom 

predčasného odchodu žiakov zo systému 

vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj 

stále vysokými mierami predčasného 

ukončenia štúdia zo strany rómskych 

žiakov; vyjadruje poľutovanie nad 

pomalým pokrokom pri riešení 

problematiky „dvoch škôl pod jednou 

strechou“, monoetnických škôl, ako aj 

iných foriem segregácie a diskriminácie na 

školách; 
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školách; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  42a. žiada zrušenie projektov a plánov v 

oblasti hydroenergetiky, ktoré majú 

škodlivý vplyv na prírodu, sú proti vôli 

miestnych obyvateľov, v rozpore s 

miestnymi plánmi územného rozvoja 

alebo plánmi subjektov a ktoré sú 

prospešné len pre investorov;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  43a. naliehavo vyzýva orgány, aby 

zabezpečili súlad s normami EÚ, 

medzinárodnými normami a cieľmi 

politiky v oblasti energetiky a zmeny 

klímy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

úsilie krajiny bojovať proti zmene klímy 

zostáva na deklaratívnej úrovni a zároveň 

sa prijímajú rozhodnutia o plánovaní 

nových uhoľných tepelných elektrární; 

Or. en 

 

 


