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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0026/9 

Módosítás  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli, hogy a Tanács megvizsgálja 

Bosznia-Hercegovina uniós csatlakozási 

kérelmét, valamint a kérdőív benyújtását, 

és várja a Bizottság véleményét a 

csatlakozási kérelem elfogadásához 

szükséges érdemekről; felhívja az illetékes 

bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy 

aktívan kötelezzék el magukat e folyamat 

mellett, és hogy minden szinten 

működjenek együtt és koordinálják a 

részvételt a Bizottság véleményezési 

folyamatában azáltal, hogy egységes és 

összefüggő keretben válaszolnak a 

Bizottság kérdéseire; rámutat, hogy ez az 

eljárás az állami szintű működőképesség 

bizonyítékául is szolgál majd; megismétli, 

hogy az uniós csatlakozási folyamat 

valamennyi érintett felet bevonó folyamat; 

1. hangsúlyozza, hogy Bosznia-

Hercegovina európai uniós 

csatlakozásának nem kellene követendő 

célkitűzésnek lennie; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Módosítás  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. emlékeztet a jótékonysági szervezetek 

erőteljes jelenlétére, amelyek az arab 

országokban, például Szaúd-Arábiában 

képzési ösztöndíjakat nyújtanak; felhívja 

az illetékes hatóságokat, hogy kezeljék az 

ilyen módon radikalizált imámok 

jelentette problémát; felhívja a figyelmet 

Szaúd-Arábia és a vahabizmus jelentős 

befolyására; egy új stratégia és cselekvési 

terv elfogadását és végrehajtását 

fontolgatja ebben a kérdésben; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Módosítás  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. aggódik a fogyatékossággal élő 

személyekkel szemben a foglalkoztatás, az 

oktatás és az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés terén továbbra is tapasztalható 

megkülönböztetés miatt; kéri a 

fogyatékossággal élő személyek jogaira 

vonatkozó egységes nemzeti cselekvési 

terv elfogadását; átfogó és összehangolt 

stratégia kialakítását kéri a roma közösség 

társadalmi befogadásával és képviseletével 

kapcsolatban; a szociális segélyek jobb 

elosztását kéri a legkiszolgáltatottabb 

népességcsoportok elérése érdekében; 

üdvözli, hogy egyes kormányok és 

parlamentek megkezdték az LMBTI-

személyek jogainak megvitatását, és külön 

intézkedések kidolgozását védelmükre; 

kéri az LMBTI-csoportok biztonságának 

és gyülekezési jogának biztosítását; 

üdvözli a bosznia-hercegovinai 

megkülönböztetésellenes törvény 

megváltoztatását és annak kiterjesztését az 

életkor, a fogyatékosság, a szexuális 

irányultság és a nemi identitás alapján való 

megkülönböztetés tilalmára; felszólít a 

törvény megfelelő végrehajtására; üdvözli 

a gyűlölet-bűncselekmények tilalmának 

bevezetését a Bosznia-hercegovinai 

Föderáció büntető törvénykönyvének 

módosításakor; ösztönzi a gyűlölet-

bűncselekményekkel kapcsolatos képzések 

31. aggódik a fogyatékossággal élő 

személyekkel szemben a foglalkoztatás, az 

oktatás és az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés terén továbbra is tapasztalható 

megkülönböztetés miatt; kéri a 

fogyatékossággal élő személyek jogaira 

vonatkozó egységes nemzeti cselekvési 

terv elfogadását; a szociális segélyek jobb 

elosztását kéri a legkiszolgáltatottabb 

népességcsoportok elérése érdekében; 

tudomásul veszi a bosznia-hercegovinai 

megkülönböztetésellenes törvény 

megváltoztatását és annak kiterjesztését az 

életkor, a fogyatékosság, a szexuális 

irányultság és a nemi identitás alapján való 

megkülönböztetés tilalmára; felszólít a 

törvény megfelelő végrehajtására; üdvözli 

a gyűlölet-bűncselekmények tilalmának 

bevezetését a Bosznia-hercegovinai 

Föderáció büntető törvénykönyvének 

módosításakor; ösztönzi a gyűlölet-

bűncselekményekkel kapcsolatos képzések 

tantervekbe és a rendőrtisztviselők, 

ügyészek és bírák képzési programjaiba 

való belefoglalását, valamint kéri a rendőri 

és igazságügyi szervek közötti 

együttműködés javítását a gyűlölet-

bűncselekmények üldözése terén; ismét 

nyomatékosan kéri a Boszniai Szerb 

Köztársaság alkotmányából a 

halálbüntetésre vonatkozó rendelkezés 
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tantervekbe és a rendőrtisztviselők, 

ügyészek és bírák képzési programjaiba 

való belefoglalását, valamint kéri a rendőri 

és igazságügyi szervek közötti 

együttműködés javítását a gyűlölet-

bűncselekmények üldözése terén; ismét 

nyomatékosan kéri a Boszniai Szerb 

Köztársaság alkotmányából a 

halálbüntetésre vonatkozó rendelkezés 

hatályon kívül helyezését; 

hatályon kívül helyezését; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Módosítás  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról 

2016/2313(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. üdvözli Bosznia-Hercegovina 

folyamatosan konstruktív és proaktív 

szerepét a kétoldalú és regionális 

együttműködés előmozdításában; további 

erőfeszítéseket kér a még lezáratlan – 

többek között a Szerbiával és 

Horvátországgal közös határ kijelölését 

érintő – kétoldalú kérdések, valamint a 

határokon átterjedő szennyezés eseteinek 

megoldása érdekében; elismerően 

nyilatkozik arról, hogy Bosznia-

Hercegovina 62%-ról 77%-ra tovább 

növelte a vonatkozó uniós 

nyilatkozatoknak és határozatoknak való 

megfelelésének arányát a közös kül- és 

biztonságpolitika (KKBP) területén; 

sajnálja a bosznia-hercegovinai 

hatóságok azon döntését, hogy nem 

támogatják az Oroszországgal szemben a 

Krím félsziget jogszerűtlen annektálását 

követően elfogadott korlátozó 

intézkedéseket; emlékezteti Bosznia-

Hercegovinát arra, hogy egységes 

külpolitikára van szükség, és a külpolitika 

összehangolása az uniós tagság lényeges 

része; fontosnak tartja Bosznia-

Hercegovina külpolitikájának az EU 

külpolitikájával való összehangolását, 

valamint azt, hogy az EU továbbra is 

tevékenyen részt vegyen a béke és 

biztonság fenntartásában Bosznia-

törölve 
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Hercegovinában; üdvözli az Althaia 

művelet folytatódó jelenlétét az országban, 

amely elsősorban kapacitásbővítésre és 

képzésre irányul, ám szükség esetén 

továbbra is képes hozzájárulni a bosznia-

hercegovinai hatóságok katonai 

elrettentési képességéhez is; üdvözli 

továbbá, hogy az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa 2016. novemberben további egy 

évvel meghosszabbította az EUFOR 

megbízatását; 

Or. en 

 

 


