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8.2.2017 A8-0026/9 

Tarkistus  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

neuvosto on ryhtynyt käsittelemään 

Bosnia ja Hertsegovinan EU-

jäsenyyshakemusta ja että sille on 

toimitettu asiasta kysely, ja odottaa 

komission lausuntoa jäsenyyshakemuksen 

ansioista; kehottaa Bosnia ja 

Hertsegovinan toimivaltaisia 

viranomaisia kaikilla tasoilla sitoutumaan 

aktiivisesti tähän prosessiin ja tekemään 

yhteistyötä ja koordinoimaan 

toimintaansa komission lausunnon 

laatimista koskevassa prosessissa 

toimittamalla komission kyselyihin 

yhtenäiset ja johdonmukaiset vastaukset; 

toteaa, että tämä prosessi osoittaa myös 

valtion toimivuuden; muistuttaa, että 

liittymisprosessi on kaikki sidosryhmät 

kattava ja osallistava prosessi; 

1. korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinan 

liittymistä Euroopan unioniin ei pitäisi 

ottaa tavoitteeksi; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Tarkistus  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  27 a. palauttaa mieliin, että 

koulutusstipendejä arabimaihin ja 

erityisesti Saudi-Arabiaan tarjoavilla 

hyväntekeväisyysjärjestöillä on maassa 

vahva jalansija; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia puuttumaan tällaisten 

toimintatapojen vuoksi 

radikalisoituneiden imaamien 

ongelmaan; panee merkille Saudi-

Arabian ja wahhabismin huomattavan 

vaikutuksen; harkitsee asiaa koskevan 

uuden strategian ja toimintasuunnitelman 

hyväksymistä ja täytäntöönpanoa; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Tarkistus  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. on huolissaan vammaisten henkilöiden 

syrjinnän jatkumisesta työllisyyden, 

koulutuksen ja terveydenhuollon 

saatavuuden aloilla; kehottaa hyväksymään 

vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan yhtenäisen kansallisen 

toimintasuunnitelman; kehottaa laatimaan 

kattavan ja yhtenäisen strategian 

romaniyhteisön sosiaalista osallistamista 

ja edustusta varten; kehottaa parantamaan 

sosiaaliavustusten kohdentamista, jotta ne 

saavuttavat kaikkein haavoittuvimman 

väestönosan; suhtautuu myönteisesti 

siihen, että osa hallituksista ja 

parlamenteista on alkanut keskustella 

hlbti-henkilöiden oikeuksista ja laatia 

erityistoimia heidän suojelemisekseen; 

pyytää takaamaan hlbti-yhteisöjen 

turvallisuuden ja kokoontumisoikeuden; 

suhtautuu myönteisesti Bosnia ja 

Hertsegovinan syrjinnän vastaiseen lakiin 

tehtyihin muutoksiin, joilla lueteltuihin 

syrjintäperusteisiin lisättiin ikä, 

vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen 

ja sukupuoli-identiteetti; vaatii lain 

asianmukaista täytäntöönpanoa; on 

tyytyväinen viharikosten kieltämiseen 

Bosnia ja Hertsegovinan federaation 

rikoslainsäädäntöön tehdyissä lisäyksissä; 

kannustaa sisällyttämään viharikoksia 

koskevat kurssit poliisien, syyttäjien ja 

31. on huolissaan vammaisten henkilöiden 

syrjinnän jatkumisesta työllisyyden, 

koulutuksen ja terveydenhuollon 

saatavuuden aloilla; kehottaa hyväksymään 

vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan yhtenäisen kansallisen 

toimintasuunnitelman; kehottaa 

parantamaan sosiaaliavustusten 

kohdentamista, jotta ne saavuttavat 

kaikkein haavoittuvimman väestönosan; 

panee merkille Bosnia ja Hertsegovinan 

syrjinnän vastaiseen lakiin tehdyt 

muutokset, joilla lueteltuihin 

syrjintäperusteisiin lisättiin ikä, 

vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen 

ja sukupuoli-identiteetti; vaatii lain 

asianmukaista täytäntöönpanoa; on 

tyytyväinen viharikosten kieltämiseen 

Bosnia ja Hertsegovinan federaation 

rikoslainsäädäntöön tehdyissä lisäyksissä; 

kannustaa sisällyttämään viharikoksia 

koskevat kurssit poliisien, syyttäjien ja 

tuomareiden opetussuunnitelmiin ja 

koulutusohjelmiin sekä parantamaan 

poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 

yhteistyötä viharikoksia koskevassa 

syytteeseenpanossa; kehottaa jälleen 

kumoamaan Serbitasavallan perustuslakiin 

sisältyvän kuolemanrangaistusta koskevan 

määräyksen; 
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tuomareiden opetussuunnitelmiin ja 

koulutusohjelmiin sekä parantamaan 

poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 

yhteistyötä viharikoksia koskevassa 

syytteeseenpanossa; kehottaa jälleen 

kumoamaan Serbitasavallan perustuslakiin 

sisältyvän kuolemanrangaistusta koskevan 

määräyksen; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.2.2017 A8-0026/12 

Tarkistus  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. suhtautuu myönteisesti Bosnia ja 

Hertsegovinan jatkuvaan rakentavaan ja 

aloitteelliseen rooliin kahdenvälisen ja 

alueellisen yhteistyön edistämisessä; 

kehottaa ponnistelemaan edelleen 

ratkaisun löytämiseksi jäljellä olevissa 

kahdenvälisissä kysymyksissä, muun 

muassa rajakiistoissa Serbian ja Kroatian 

kanssa, sekä rajatylittävää ympäristön 

pilaantumista koskevissa tapauksissa; 

kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa 

nostamaan yhteiseen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) liittyviin 

asiaankuuluviin EU:n julkilausumiin ja 

päätöksiin mukautumisastettaan 

nykyisestä 62 prosentista 77 prosenttiin; 

pitää valitettavana Bosnia ja 

Hertsegovinan viranomaisten päätöstä 

olla tukematta EU:n Venäjään 

kohdistamia rajoittavia toimenpiteitä sen 

jälkeen, kun Krim liitettiin laittomasti 

Venäjään; muistuttaa Bosnia ja 

Hertsegovinan viranomaisia siitä, että 

ulkopolitiikan yhtenäistäminen ja 

mukauttaminen on olennainen osa EU:n 

jäsenyyttä; pitää tärkeänä, että Bosnia ja 

Hertsegovinan ulkopolitiikkaa 

koordinoidaan EU:n ulkopolitiikan 

kanssa ja että EU osallistuu jatkossakin 

aktiivisesti turvallisuuden ylläpitämiseen 

Bosnia ja Hertsegovinassa; on 

Poistetaan. 
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tyytyväinen Althea-operaation 

jatkamiseen, jotta Bosnia ja 

Hertsegovinan viranomaisilla on edelleen 

pelotevalmiudet tilanteen niin vaatiessa 

samalla kun keskitytään valmiuksien 

kehittämiseen ja koulutukseen; on 

tyytyväinen myös siihen, että YK:n 

turvallisuusneuvosto jatkoi marraskuussa 

2016 EUFOR-operaation toimeksiantoa 

vielä vuodella; 

Or. en 

 

 


