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Έκθεση A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εκφράζει ικανοποίηση για την εξέταση 

από το Συμβούλιο της αίτησης 

προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

στην ΕΕ και την παράδοση του 

ερωτηματολογίου, και αναμένει τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με 

τα υπέρ και τα κατά της αίτησης 

προσχώρησης· καλεί τις αρμόδιες αρχές 

της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε όλα τα 

επίπεδα να δεσμευτούν ενεργά στην εν 

λόγω διαδικασία και να συνεργαστούν και 

να συντονιστούν για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία γνωμοδότησης της 

Επιτροπής, παρέχοντας ένα ενιαίο και 

συνεκτικό σύνολο απαντήσεων στις 

ερωτήσεις της Επιτροπής· επισημαίνει 

ότι η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει 

και ως απόδειξη της λειτουργικότητας 

του κράτους· επαναλαμβάνει ότι η 

διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ 

αποτελεί μια διαδικασία χωρίς 

αποκλεισμούς, που συμπεριλαμβάνει 

όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες· 

1. τονίζει ότι η ένταξη της Αλβανίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να 

αποτελεί στόχο που πρέπει να επιδιωχθεί· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 
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Έκθεση A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27 α. υπενθυμίζει την έντονη παρουσία 

φιλανθρωπικών οργανώσεων που 

προσφέρουν υποτροφίες σε αραβικές 

χώρες, και κυρίως στη Σαουδική Αραβία· 

ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των 

ιμάμηδων που ριζοσπαστικοποιούνται με 

τέτοια μέσα· σημειώνει τη σημαντική 

επιρροή της Σαουδικής Αραβίας και του 

του ουαχαμπισμού· εξετάζει το 

ενδεχόμενο έγκρισης και εφαρμογής νέας 

στρατηγικής και νέου σχεδίου δράσης επί 

του θέματος· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. διατυπώνει ανησυχίες για τις 

συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των 

ανθρώπων με αναπηρία, στους τομείς της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· 

ζητεί την υιοθέτηση ενιαίου εθνικού 

σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των 

ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί την 

ανάπτυξη μιας συνολικής και 

ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 

κοινωνική ένταξη και την εκπροσώπηση 

της κοινότητας των Ρομά· ζητεί καλύτερη 

στοχοθέτηση της κοινωνικής αρωγής 

προκειμένου να καλύπτει τους πλέον 

ευάλωτους πληθυσμούς· επικροτεί το 

γεγονός ότι ορισμένες κυβερνήσεις και 

κοινοβούλια έχουν αρχίσει να συζητούν 

τα δικαιώματα των ΛOAΔM και την 

εκπόνηση ειδικών μέτρων για την 

προστασία τους· ζητεί να εγγυηθούν οι 

αρχές την ασφάλεια και το δικαίωμα του 

συνέρχεσθαι των ΛΟΑΔΜ· χαιρετίζει τις 

αλλαγές στη νομοθεσία της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων, με τη διεύρυνση του πεδίου 

αναφοράς και στις διακρίσεις λόγω 

ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου 

προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· 

ζητεί την ουσιαστική επιβολή της 

συμφωνίας αυτής· εκφράζει ικανοποίηση 

για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης 

31. διατυπώνει ανησυχίες για τις 

συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των 

ανθρώπων με αναπηρία στους τομείς της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· 

ζητεί την υιοθέτηση ενιαίου εθνικού 

σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των 

ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί καλύτερη 

στοχοθέτηση της κοινωνικής αρωγής 

προκειμένου να καλύπτει τους πλέον 

ευάλωτους πληθυσμούς· αναγνωρίζει τις 

αλλαγές στη νομοθεσία της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων, με τη διεύρυνση του πεδίου 

αναφοράς και στις διακρίσεις λόγω 

ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου 

προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· 

ζητεί την ουσιαστική επιβολή της 

νομοθεσίας αυτής· εκφράζει ικανοποίηση 

για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης 

των εγκλημάτων μίσους στις 

τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα της 

Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· 

προτρέπει να συμπεριληφθούν μαθήματα 

σχετικά με τα εγκλήματα μίσους στα 

προγράμματα σπουδών και κατάρτισης 

των αστυνομικών, των εισαγγελέων και 

των δικαστών, και ζητεί τη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και 

των δικαστικών οργάνων για τη δίωξη 

υποθέσεων εγκλημάτων μίσους· ζητεί για 
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των εγκλημάτων μίσους στις 

τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα της 

Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· 

προτρέπει να συμπεριληφθούν μαθήματα 

σχετικά με τα εγκλήματα μίσους στα 

προγράμματα σπουδών και κατάρτισης 

των αστυνομικών, των εισαγγελέων και 

των δικαστών, και ζητεί τη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και 

των δικαστικών οργάνων για τη δίωξη 

υποθέσεων εγκλημάτων μίσους· ζητεί για 

άλλη μία φορά την κατάργηση της 

διάταξης σχετικά με τη θανατική ποινή στο 

Σύνταγμα της διοικητικής οντότητας της 

Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης· 

άλλη μία φορά την κατάργηση της 

διάταξης σχετικά με τη θανατική ποινή στο 

Σύνταγμα της διοικητικής οντότητας της 

Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης· 

Or. en 
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Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. επικροτεί τη σταθερή εποικοδομητική 

και προορατική στάση της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης στην προώθηση της τοπικής 

και διμερούς συνεργασίας· ζητεί να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 

την επίλυση εκκρεμών διμερών 

ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων της 

οριοθέτησης των συνόρων με τη Σερβία 

και την Κροατία και περιπτώσεων 

διασυνοριακής ρύπανσης· επαινεί τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περαιτέρω 

αύξηση του ποσοστού ευθυγράμμισης με 

τις σχετικές δηλώσεις και τις αποφάσεις 

της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας από 62 % σε 77 %· εκφράζει 

τη λύπη του για την απόφαση των αρχών 

της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μην 

υποστηρίξουν τα περιοριστικά μέτρα της 

ΕΕ κατά της Ρωσίας, έπειτα από την 

παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από 

τη Ρωσία· υπενθυμίζει στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη την ανάγκη για ενοποιημένη 

εξωτερική πολιτική, καθώς και ότι η 

ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής 

αποτελεί ουσιώδες μέρος της συμμετοχής 

στην ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να 

συντονίζεται η εξωτερική πολιτική της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την εξωτερική 

πολιτική της ΕΕ και πιστεύει ότι η ΕΕ 

πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά 

διαγράφεται 
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στη διατήρηση της ασφάλειας στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη· επικροτεί τη 

συνέχιση της παρουσίας της επιχείρησης 

Althea, που διατηρεί το δικαίωμα να 

βοηθά τις αρχές της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης στον τομέα της αποτροπής 

συγκρούσεων εάν το απαιτήσει η 

κατάσταση, εστιάζοντας παράλληλα στη 

δημιουργία ικανοτήτων και στην 

κατάρτιση· επιδοκιμάζει την παράταση 

της εντολής της EUFOR, τον Νοέμβριο 

του 2016, για άλλο ένα έτος, από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών· 

Or. en 

 

 


