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8.2.2017 A8-0026/9 

Изменение  9 

Марио Боргецио, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства разглеждането на 

кандидатурата на Босна и 

Херцеговина за членство в ЕС от 

Съвета и връчването на въпросника, и 

очаква становището на Комисията 

относно основателността на 

кандидатурата за членство; 

призовава компетентните органи на 

Босна и Херцеговина на всички 

равнища да се ангажират активно с 

този процес и да си сътрудничат и да 

се координират по отношение на 

участието в процеса на изготвяне на 

становище от Комисията, като 

предоставят единен и съгласуван 

набор от отговори на въпросите на 

Комисията; посочва, че това ще 

послужи като доказателство за 

държавна функционалност; отново 

заявява, че процесът на 

присъединяване към ЕС е приобщаващ 

и включва всички заинтересовани 

страни; 

1. подчертава, че присъединяването 

на Босна и Херцеговина към 

Европейския съюз не следва да бъде 

цел, която да се преследва; 

Or. en 



 

AM\1116844BG.docx  PE598.454v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.2.2017 A8-0026/10 

Изменение  10 

Марио Боргецио, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27a. припомня силното присъствие на 

установени благотворителни 

организации, предлагащи стипендии 

за обучение в арабските страни и по-

специално Саудитска Арабия; 

призовава компетентните органи да 

потърсят решение на проблема с 

радикализирането на имами чрез 

посочените средства; отбелязва 

значителното влияние от Саудитска 

Арабия и уахабизма; обмисля 

приемането и прилагането на нова 

стратегия и план за действие по този 

въпрос; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Изменение  11 

Марио Боргецио, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. изразява загриженост поради 

продължаващата дискриминация срещу 

лицата с увреждания в областта на 

заетостта, образованието и достъпа до 

здравеопазване; призовава за 

приемането на единен национален план 

за действие относно правата на лицата с 

увреждания; призовава за 

разработването на всеобхватна и 

интегрирана стратегия за 

социалното приобщаване и 

представителството на общността 

на ромите; призовава за по-добро 

насочване на социалното подпомагане, 

така че то да достигне до най-уязвимите 

групи от населението; приветства 

факта, че някои правителства и 

парламенти са започнали да 

обсъждат правата на ЛГБТИ и да 

изготвят специфични мерки за 

тяхната защита; призовава за 

гарантиране на сигурността на 

групите на ЛГБТИ и на правото им на 

събрания; приветства промените в 

Закона за борба с дискриминацията на 

Босна и Херцеговина, с които 

посочените основания за 

дискриминация вече включват възраст, 

увреждания, сексуална ориентация и 

полова идентичност; призовава към 

правилното изпълнение на този закон; 

31. изразява загриженост поради 

продължаващата дискриминация срещу 

лицата с увреждания в областта на 

заетостта, образованието и достъпа до 

здравеопазване; призовава за 

приемането на единен национален план 

за действие относно правата на лицата с 

увреждания; призовава за по-добро 

насочване на социалното подпомагане, 

така че то да достигне до най-уязвимите 

групи от населението; признава 

промените в Закона за борба с 

дискриминацията на Босна и 

Херцеговина, с които посочените 

основания за дискриминация вече 

включват възраст, увреждания, 

сексуална ориентация и полова 

идентичност; призовава към правилното 

изпълнение на този закон; приветства 

въвеждането на забраната за 

престъпленията от омраза чрез 

изменения към Наказателния кодекс на 

Федерация Босна и Херцеговина; 

насърчава включването на курсове 

относно престъпленията от омраза в 

учебните програми на полицаи, 

прокурори и съдии и призовава за 

подобряване на сътрудничеството 

между полицейските и съдебните 

органи при преследването по съдебен 

път във връзка със случаи на 
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приветства въвеждането на забраната за 

престъпленията от омраза чрез 

изменения към Наказателния кодекс на 

Федерация Босна и Херцеговина; 

насърчава включването на курсове 

относно престъпленията от омраза в 

учебните програми на полицаи, 

прокурори и съдии и призовава за 

подобряване на сътрудничеството 

между полицейските и съдебните 

органи при преследването по съдебен 

път във връзка със случаи на 

престъпления от омраза; отново 

призовава настоятелно за отмяна на 

разпоредбите относно смъртното 

наказание в Конституцията на 

Република Сръбска; 

престъпления от омраза; отново 

призовава настоятелно за отмяна на 

разпоредбите относно смъртното 

наказание в Конституцията на 

Република Сръбска; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Изменение  12 

Марио Боргецио, Харалд Вилимски 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0026/2017 

Кристиан Дан Преда 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Босна и Херцеговина 

2016/2313(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. приветства трайно 

конструктивната и проактивна роля 

на Босна и Херцеговина за насърчаване 

на двустранното и регионалното 

сътрудничество; призовава за 

полагане на по-нататъшни усилия за 

разрешаване на неуредените 

двустранни въпроси, включително 

определянето на границите със 

Сърбия и Хърватия, както и за 

разрешаване на въпросите, свързани с 

трансграничното замърсяване; 

поздравява Босна и Херцеговина по 

повод на това, че допълнително е 

повишила от 62 % на 77 % степента 

на своето съответствие с 

приложимите декларации и решения 

на ЕС съгласно общата външна 

политика и политика на сигурност 

(ОВППС); изразява съжаление 

относно решението на органите на 

Босна и Херцеговина да не подкрепят 

ограничителните мерки на ЕС срещу 

Русия, вследствие на незаконното 

анексиране на Крим от Русия; 

припомня на органите на Босна и 

Херцеговина необходимостта от 

единна външна политика, както и че 

привеждането в съответствие на 

външната политика представлява 

съществена част от членството в 

заличава се 
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ЕС; счита, че е важно външната 

политика на Босна и Херцеговина да 

бъде координирана с външната 

политика на ЕС и ЕС да продължи да 

бъде активно ангажиран в 

запазването на безопасността и 

сигурността в Босна и Херцеговина; 

приветства постоянното присъствие 

на операция ALTHEA, която 

поддържа способността за 

подпомагане на възпиращия 

капацитет на органите на Босна и 

Херцеговина, ако обстоятелствата 

налагат това, като същевременно е 

насочена към изграждането на 

капацитет и осигуряването на 

обучение; приветства също така 

удължаването на мандата на EUFOR 

през ноември 2016 г. за още една 

година от страна Съвета за 

сигурност на ООН; 

Or. en 

 

 


