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8.2.2017 A8-0026/2 

Predlog spremembe  2 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva k ohranitvi reformnega zagona, 

da bi se BiH preoblikovala v popolnoma 

učinkovito, vključujočo in delujočo državo, 

ki bi zagotavljala enakost in demokratično 

zastopanost vseh konstitutivnih narodov in 

državljanov; obžaluje, da etnični in 

politični razkol, ki je posledica globoko 

zakoreninjenih teženj po razcepitvi, ki 

preprečujejo običajen demokratični razvoj, 

ter nadaljnja politizacija javnih uprav še 

vedno pogosto ovirata skupna reformna 

prizadevanja; poudarja tudi, da BiH ne bo 

uspešna kandidatka za članstvo v EU, 

dokler se ne vzpostavijo ustrezni 

institucionalni pogoji; poziva vse politične 

voditelje, naj si prizadevajo za uvedbo 

potrebnih sprememb, vključno z reformo 

volilnega zakonika, pri tem pa upoštevajo 

tudi načela iz prejšnjih resolucij, na primer 

načela federalizma, decentralizacije in 

legitimnega zastopanja; meni, da je 

bistvenega pomena ohraniti soglasje o 

vključitvi v EU in usklajeno napredovati na 

področju pravne države, vključno z bojem 

proti korupciji in organiziranemu kriminalu 

ter reformo pravosodja in javne uprave; v 

enaki meri poudarja, da bi moralo biti 

nadaljnje in učinkovito osredotočanje na 

družbene in gospodarske reforme še naprej 

prednostna naloga; 

4. poziva k ohranitvi reformnega zagona, 

da bi se BiH preoblikovala v popolnoma 

učinkovito, vključujočo in delujočo državo, 

ki bi zagotavljala enakost in demokratično 

zastopanost vseh državljanov; obžaluje, da 

etnični in politični razkol, ki je posledica 

globoko zakoreninjenih teženj po 

razcepitvi, ki preprečujejo običajen 

demokratični razvoj, ter nadaljnja 

politizacija javnih uprav še vedno pogosto 

ovirata skupna reformna prizadevanja; 

poudarja tudi, da BiH ne bo uspešna 

kandidatka za članstvo v EU, dokler se ne 

vzpostavijo ustrezni institucionalni pogoji; 

poziva vse politične voditelje, naj si 

prizadevajo za uvedbo potrebnih 

sprememb, vključno z reformo volilnega 

zakonika, pri tem pa upoštevajo tudi načela 

iz prejšnjih resolucij, na primer načela 

decentralizacije in legitimnega zastopanja; 

meni, da je bistvenega pomena ohraniti 

soglasje o vključitvi v EU in usklajeno 

napredovati na področju pravne države, 

vključno z bojem proti korupciji in 

organiziranemu kriminalu ter reformo 

pravosodja in javne uprave; v enaki meri 

poudarja, da bi moralo biti nadaljnje in 

učinkovito osredotočanje na družbene in 

gospodarske reforme še naprej prednostna 

naloga; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Predlog spremembe  3 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja pomen nedavne sodbe 

ustavnega sodišča glede načela 

konstitutivnega statusa in enakosti treh 

konstitutivnih ljudstev pri izbiri zakonitih 

političnih zastopnikov na podlagi zakonite 

in sorazmerne zastopanosti v domu 

narodov parlamenta Federacije Bosne in 

Hercegovine; 

črtano 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.2.2017 A8-0026/4 

Predlog spremembe  4 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. je seznanjen z dejavno udeležbo 

skupnega parlamentarnega odbora za 

varnost in obrambo pri zagotavljanju 

demokratičnega nadzora nad oboroženimi 

silami BiH; je zaskrbljen zaradi velikih 

zalog neregistriranega orožja in streliva, ki 

je v nezakoniti posesti državljanov, in 

poziva, naj se to orožje v celoti uniči; je 

prav tako zaskrbljen zaradi neustrezno 

skladiščenih obsežnih zalog streliva in 

orožja, za katere so pristojne oborožene 

sile; poudarja, kako pomemben je boj proti 

trgovini z orožjem, in poziva h krepitvi 

sodelovanja med EU in BiH; poziva k 

celostnemu pristopu za obravnavanje 

preostalih izzivov pri odstranjevanju min v 

državi do leta 2019; 

28. je seznanjen z dejavno udeležbo 

skupnega parlamentarnega odbora za 

varnost in obrambo pri zagotavljanju 

demokratičnega nadzora nad oboroženimi 

silami BiH; je zaskrbljen zaradi velikih 

zalog neregistriranega orožja in streliva, ki 

je v nezakoniti posesti državljanov, in 

poziva, naj se to orožje v celoti uniči; 

poudarja, kako pomemben je boj proti 

trgovini z orožjem, in poziva h krepitvi 

sodelovanja med EU in BiH; poziva k 

celostnemu pristopu za obravnavanje 

preostalih izzivov pri odstranjevanju min v 

državi do leta 2019; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Predlog spremembe  5 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. je zaskrbljen zaradi primerov 

političnega pritiska in ustrahovanja 

novinarjev, vključno s fizičnimi in 

verbalnimi napadi, tudi s strani visokih 

uradnikov ali nekdanjih uradnikov, pa tudi 

zaradi pomanjkanja preglednosti lastništva 

medijev; je prav tako zaskrbljen, ker se 

zoper kritične medijske hiše in novinarje 

vlagajo civilne tožbe zaradi obrekovanja; 

poudarja, da je treba preiskati napade na 

novinarje in jim zagotoviti ustrezen sodni 

razplet; poziva organe, naj odločno 

obsodijo vse napade na novinarje in 

medijske hiše ter zagotovijo, da se bodo 

tovrstni primeri v celoti preiskovali, storilci 

pa bodo privedeni pred sodišče; poziva k 

nadaljnjim nujnim ukrepom, da se 

zagotovita polno spoštovanje svobode 

izražanja in tiska ter dostop do informacij 

na spletu in drugje; poziva oblasti BiH, naj 

sprejmejo nujne ukrepe, s katerimi bodo 

javne medije rešile pred propadom; poziva 

pristojne organe, naj zagotovijo 

neodvisnost in finančno stabilnost treh 

javnih radiotelevizij, pa tudi politično, 

operativno in finančno neodvisnost ter 

preglednost Regulatorne agencije za 

komunikacije; poziva pristojne organe, naj 

zagotovijo medijsko pluralnost in 

oddajanje v vseh uradnih jezikih BiH; 

poziva k dokončanju prehoda na digitalno 

37. je zaskrbljen zaradi primerov 

političnega pritiska in ustrahovanja 

novinarjev, vključno s fizičnimi in 

verbalnimi napadi, tudi s strani visokih 

uradnikov ali nekdanjih uradnikov, pa tudi 

zaradi pomanjkanja preglednosti lastništva 

medijev; je prav tako zaskrbljen, ker se 

zoper kritične medijske hiše in novinarje 

vlagajo civilne tožbe zaradi obrekovanja; 

poudarja, da je treba preiskati napade na 

novinarje in jim zagotoviti ustrezen sodni 

razplet; poziva organe, naj odločno 

obsodijo vse napade na novinarje in 

medijske hiše ter zagotovijo, da se bodo 

tovrstni primeri v celoti preiskovali, storilci 

pa bodo privedeni pred sodišče; poziva k 

nadaljnjim nujnim ukrepom, da se 

zagotovita polno spoštovanje svobode 

izražanja in tiska ter dostop do informacij 

na spletu in drugje; poziva oblasti BiH, naj 

sprejmejo nujne ukrepe, s katerimi bodo 

javne medije rešile pred propadom; poziva 

pristojne organe, naj zagotovijo 

neodvisnost in finančno stabilnost treh 

javnih radiotelevizij, pa tudi politično, 

operativno in finančno neodvisnost ter 

preglednost Regulatorne agencije za 

komunikacije; poziva pristojne organe, naj 

zagotovijo medijsko pluralnost in 

oddajanje; poziva k dokončanju prehoda na 

digitalno oddajanje in vzpostavitvi 
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oddajanje in vzpostavitvi strategije za 

širokopasovne povezave; 

strategije za širokopasovne povezave; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Predlog spremembe  6 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. ostaja zaskrbljen, ker je izobraževalni 

sistem še vedno razdrobljen, segregiran, 

neučinkovit in zapleten; poziva k sprejetju 

skupnega osrednjega učnega načrta za 

celotno državo, ki bo prispeval h koheziji v 

državi; poziva k boljšemu usklajevanju 

med različnimi ravnmi upravljanja 

izobraževanja, da se spodbudi vključujoč 

in nediskriminatoren izobraževalni sistem 

ter medkulturno, medversko in medetnično 

sodelovanje; poziva organe, naj med 

različnimi etničnimi skupinami spodbujajo 

načela strpnosti, dialoga in medkulturnega 

razumevanja; poziva k sprejetju konkretnih 

ukrepov, ki bodo izboljšali učinkovitost 

izobraževalnega sistema in odpravili 

prakse segregacije, obenem pa zagotavljali 

pravico do enakih možnosti izobraževanja 

v vseh uradnih jezikih BiH; ostaja 

zaskrbljen zaradi visokega deleža oseb, ki 

zgodaj opustijo izobraževanje in 

usposabljanje, pa tudi zaradi vztrajno 

visoke stopnje šolskega osipa med 

romskimi učenci; obžaluje počasen 

napredek pri obravnavanju in reševanju 

vprašanja „dve šoli pod isto streho“, 

monoetičnih šol in drugih oblik segregacije 

in diskriminacije v šolah; 

38. ostaja zaskrbljen, ker je izobraževalni 

sistem še vedno razdrobljen, segregiran, 

neučinkovit in zapleten; poziva k sprejetju 

skupnega osrednjega učnega načrta za 

celotno državo, ki bo prispeval h koheziji v 

državi; poziva k boljšemu usklajevanju 

med različnimi ravnmi upravljanja 

izobraževanja, da se spodbudi vključujoč 

in nediskriminatoren izobraževalni sistem 

ter medkulturno, medversko in medetnično 

sodelovanje; poziva organe, naj med 

različnimi etničnimi skupinami spodbujajo 

načela strpnosti, dialoga in medkulturnega 

razumevanja; poziva k sprejetju konkretnih 

ukrepov, ki bodo izboljšali učinkovitost 

izobraževalnega sistema in odpravili 

prakse segregacije, obenem pa zagotavljali 

pravico do enakih možnosti izobraževanja; 

ostaja zaskrbljen zaradi visokega deleža 

oseb, ki zgodaj opustijo izobraževanje in 

usposabljanje, pa tudi zaradi vztrajno 

visoke stopnje šolskega osipa med 

romskimi učenci; obžaluje počasen 

napredek pri obravnavanju in reševanju 

vprašanja „dve šoli pod isto streho“, 

monoetičnih šol in drugih oblik segregacije 

in diskriminacije v šolah; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Predlog spremembe  7 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  42a. poziva k preklicu projektov in 

načrtov za hidroelektrarne, ki škodijo 

okolju, so v nasprotju z voljo lokalnega 

prebivalstva, niso v skladu z načrti 

prostorskega razvoja na lokalni ravni ali 

na ravni entitete in koristijo zgolj 

vlagateljem;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Predlog spremembe  8 

Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  43a. poziva oblasti, naj zagotovijo 

uskladitev s standardi EU in 

mednarodnimi standardi ter cilji politike 

na področju energetike in podnebnih 

sprememb; obžaluje, da prizadevanja 

države za boj proti podnebnim 

spremembam ostajajo na deklarativni 

ravni, hkrati pa se sprejemajo odločitve o 

načrtovanju novih premogovnih 

termoelektrarn; 

Or. en 

 

 


