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8.2.2017 A8-0026/9 

Ændringsforslag  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. ser med tilfredshed på Rådets 

behandling af Bosnien-Hercegovinas 

ansøgning om EU-medlemskab og 

overdragelsen af spørgeskemaet og ser 

frem til Kommissionens udtalelse om 

grundlaget for ansøgningen om 

medlemskab; opfordrer Bosnien-

Hercegovinas kompetente myndigheder 

på alle niveauer til aktivt at støtte denne 

proces og til at samarbejde og koordinere 

med hinanden om at deltage i 

Kommissionens udtalelsesprocedure ved 

at give et fælles og sammenhængende sæt 

svar på Kommissionens forespørgsler; 

påpeger, at denne øvelse også vil tjene 

som bevis på statens funktionalitet; 

gentager, at EU-tiltrædelsesprocessen er 

inklusiv og inddrager alle berørte parter; 

1. understreger, at Bosnien-Hercegovinas 

tiltrædelse af Den Europæiske Union ikke 

bør være et mål, der skal forfølges; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Ændringsforslag  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27a. minder om, at velgørende 

organisationer, som tilbyder 

uddannelsesstipendier i arabiske lande, 

navnlig Saudi-Arabien, har etableret sig 

med en stærk tilstedeværelse; opfordrer de 

kompetente myndigheder til at tackle 

problemet med imamer, der er blevet 

radikaliseret via disse metoder; noterer sig 

Saudi-Arabiens og wahhabismens 

betydelige indflydelse; overvejer at 

vedtage og gennemføre en ny strategi og 

handlingsplan på dette område;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Ændringsforslag  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. er bekymret over den fortsatte 

forskelsbehandling af personer med 

handicap inden for beskæftigelse, 

uddannelse og adgang til sundhedspleje; 

opfordrer til, at der vedtages en fælles 

national handlingsplan om rettigheder for 

personer med handicap; opfordrer til, at 

der udarbejdes en omfattende og 

integreret strategi for social inklusion og 

repræsentation af romasamfundet; 

opfordrer til en bedre målretning af sociale 

ydelser for at nå ud til de mest udsatte 

befolkningsgrupper; glæder sig over, at 

visse regeringer og parlamenter er 

begyndt at drøfte LGBTI-personers 

rettigheder og udarbejde særlige 

foranstaltninger til at beskytte dem; slår 

til lyd for, at LGBTI-gruppers sikkerhed 

og ret til forsamlingsfrihed skal sikres; 

glæder sig over ændringerne af Bosnien-

Hercegovinas lovgivning om bekæmpelse 

af forskelsbehandling, som udvider listen 

over grunde til forskelsbehandling til at 

omfatte alder, handicap, seksuel 

orientering og kønsidentitet; kræver, at 

denne håndhæves korrekt; glæder sig over 

indførelsen af forbuddet mod 

hadforbrydelser i ændringerne til 

straffeloven i Føderationen Bosnien-

Hercegovina; tilskynder til, at der indføres 

kurser om hadforbrydelser i læseplaner og 

31. er bekymret over den fortsatte 

forskelsbehandling af personer med 

handicap inden for beskæftigelse, 

uddannelse og adgang til sundhedspleje; 

opfordrer til, at der vedtages en fælles 

national handlingsplan om rettigheder for 

personer med handicap; opfordrer til en 

bedre målretning af sociale ydelser for at 

nå ud til de mest udsatte 

befolkningsgrupper; anerkender 

ændringerne af Bosnien-Hercegovinas 

lovgivning om bekæmpelse af 

forskelsbehandling, som udvider listen 

over grunde til forskelsbehandling til at 

omfatte alder, handicap, seksuel 

orientering og kønsidentitet; kræver, at 

denne håndhæves korrekt; glæder sig over 

indførelsen af forbuddet mod 

hadforbrydelser i ændringerne til 

straffeloven i Føderationen Bosnien-

Hercegovina; tilskynder til, at der indføres 

kurser om hadforbrydelser i læseplaner og 

uddannelsesprogrammer for politifolk, 

anklagere og dommere, og opfordrer til et 

forbedret samarbejde mellem politiet og 

retsmyndighederne i forbindelse med 

retsforfølgningen af hadforbrydelser; 

henstiller igen indtrængende, at 

bestemmelsen om dødsstraf i Republika 

Srpskas forfatning ophæves; 
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uddannelsesprogrammer for politifolk, 

anklagere og dommere, og opfordrer til et 

forbedret samarbejde mellem politiet og 

retsmyndighederne i forbindelse med 

retsforfølgningen af hadforbrydelser; 

henstiller igen indtrængende, at 

bestemmelsen om dødsstraf i Republika 

Srpskas forfatning ophæves; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Ændringsforslag  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016-rapport om Bosnien-Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. glæder sig over, at Bosnien-

Hercegovina fortsat spiller en konstruktiv 

og proaktiv rolle med hensyn til at fremme 

det bilaterale og regionale samarbejde; 

opfordrer til en yderligere indsats for at 

afklare udestående bilaterale spørgsmål, 

bl.a. grænsedragningsspørgsmål i forhold 

til Serbien og Kroatien og tilfælde af 

grænseoverskridende forurening; roser 

Bosnien-Hercegovina for yderligere at 

have øget sin tilpasning til relevante EU-

erklæringer og -beslutninger som led i 

den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(FUSP) fra 62 % til 77 %; beklager, at 

myndighederne i Bosnien-Hercegovina 

ikke støtter EU's restriktive 

foranstaltninger over for Rusland efter 

Ruslands ulovlige annektering af Krim; 

minder Bosnien-Hercegovina om behovet 

for en fælles udenrigspolitik, og at 

udenrigspolitisk tilpasning er et væsentligt 

led i EU-medlemskabet; mener, at det er 

vigtigt at samordne Bosnien-

Hercegovinas udenrigspolitik med EU's 

udenrigspolitik, og at EU fortsat er aktivt 

engageret i at bevare sikkerheden og 

sikkerhedsbeskyttelsen i Bosnien-

Hercegovina; ser med tilfredshed på 

operation ALTHEA's fortsatte 

tilstedeværelse, som opretholder evnen til 

at bidrage til Bosnien-Hercegovinas 

udgår 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

myndigheders afskrækkelseskapacitet, 

hvis situationen kræver det, samtidig med 

at der fokuseres på kapacitetsopbygning 

og uddannelse; ser ligeledes med 

tilfredshed på, at FN's Sikkerhedsråd i 

november 2016 forlængede EUFOR's 

mandat med endnu et år; 

Or. en 

 

 


