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8.2.2017 A8-0026/9 

Grozījums Nr.  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē to, ka Padome izskata 

Bosnijas un Hercegovinas pieteikumu 

dalībai ES un anketas iesniegšanu, un cer 

sagaidīt Komisijas atzinumu par dalības 

pieteikumu pēc tā būtības; aicina 

kompetentās Bosnijas un Hercegovinas 

iestādes visos līmeņos aktīvi veicināt šo 

procesu un sadarboties un saskaņoti 

piedalīties Komisijas atzinuma izstrādē, 

nodrošinot vienotu un saskaņotu atbilžu 

kopumu Komisijas izziņas darbā; norāda, 

ka šī uzdevuma izpilde būs arī 

apliecinājums tam, ka valsts ir darboties 

spējīga; atkārto, ka ES pievienošanās 

process ir iekļaujošs process, kurā ir 

iesaistītas visas ieinteresētās personas; 

1. uzsver, ka Bosnijas un Hercegovinas 

pievienošanās Eiropas Savienībai 

nevajadzētu būt mērķim, uz ko tiekties; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Grozījums Nr.  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  27a. atgādina, ka valstī ir ļoti daudz 

labdarības organizāciju, kas piedāvā 

mācību stipendijas arābu valstīs, jo īpaši 

Saūda Arābijā; aicina kompetentās 

iestādes risināt ar šādiem līdzekļiem 

radikalizēto imamu problēmu; atzīmē 

Saūda Arābijas un vahabisma ievērojamo 

ietekmi; apsver iespēju pieņemt un īstenot 

jaunu stratēģiju un rīcības plānu šajā 

jautājumā; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Grozījums Nr.  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. pauž bažas par personu ar invaliditāti 

pastāvīgo diskrimināciju nodarbinātībā, 

izglītībā un piekļuvē veselības aprūpei; 

aicina pieņemt vienotu valsts rīcības plānu 

personu ar invaliditāti tiesību 

nodrošināšanai; aicina izstrādāt 

visaptverošu un integrētu stratēģiju romu 

kopienas sociālajai iekļaušanai un 

pārstāvībai; aicina mērķtiecīgāk novirzīt 

sociālo palīdzību, lai tā sasniegtu 

visneaizsargātākos iedzīvotājus; atzinīgi 

vērtē to, ka dažas valdības un parlamenti 

jau ir uzsākuši diskusijas par LGBTI 

tiesībām un gatavo konkrētus pasākumus 

viņu aizsardzībai; prasa nodrošināt 

LGBTI grupu drošību un pulcēšanās 

tiesības; atzinīgi vērtē Bosnijas un 

Hercegovinas diskriminācijas 

nepieļaušanas likuma izmaiņas, ar kurām 

tiek paplašināti likumā minētie 

diskriminācijas iemesli, iekļaujot vecumu, 

invaliditāti, seksuālo orientāciju un 

dzimumidentitāti; aicina pienācīgi īstenot 

šo likumu; atzinīgi vērtē naida noziegumu 

aizlieguma ieviešanu, veicot grozījumus 

Bosnijas un Hercegovinas Federācijas 

kriminālkodeksā; mudina iekļaut kursus 

par naida noziegumiem policistu, 

prokuroru un tiesnešu izglītības un 

praktiskās apmācības programmās un 

aicina uzlabot sadarbību starp policijas un 

31. pauž bažas par personu ar invaliditāti 

pastāvīgo diskrimināciju nodarbinātībā, 

izglītībā un piekļuvē veselības aprūpei; 

aicina pieņemt vienotu valsts rīcības plānu 

personu ar invaliditāti tiesību 

nodrošināšanai; aicina mērķtiecīgāk 

novirzīt sociālo palīdzību, lai tā sasniegtu 

visneaizsargātākos iedzīvotājus; pieņem 

zināšanai Bosnijas un Hercegovinas 

diskriminācijas nepieļaušanas likuma 

izmaiņas, ar kurām tiek paplašināti likumā 

minētie diskriminācijas iemesli, iekļaujot 

vecumu, invaliditāti, seksuālo orientāciju 

un dzimumidentitāti; aicina pienācīgi 

īstenot šo likumu; atzinīgi vērtē naida 

noziegumu aizlieguma ieviešanu, veicot 

grozījumus Bosnijas un Hercegovinas 

Federācijas kriminālkodeksā; mudina 

iekļaut kursus par naida noziegumiem 

policistu, prokuroru un tiesnešu izglītības 

un praktiskās apmācības programmās un 

aicina uzlabot sadarbību starp policijas un 

tiesu struktūrām, saucot pie atbildības par 

naida noziegumiem; atkārtoti mudina 

Serbu Republikas konstitūcijā atcelt 

noteikumus par nāvessodu; 
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tiesu struktūrām, saucot pie atbildības par 

naida noziegumiem; atkārtoti mudina 

Serbu Republikas konstitūcijā atcelt 

noteikumus par nāvessodu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Grozījums Nr.  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. atzinīgi vērtē Bosnijas un 

Hercegovinas pastāvīgi konstruktīvo un 

proaktīvo nostāju divpusējās un 

reģionālās sadarbības sekmēšanā; aicina 

īstenot turpmākus centienus, lai atrisinātu 

nenovērstās divpusējās problēmas, tostarp 

saistībā ar Serbijas un Horvātijas robežu 

demarkāciju un gadījumus saistībā ar 

pārrobežu vides piesārņojumu; izsaka 

atzinību Bosnijai un Hercegovinai par 

pielāgošanās attiecīgajiem ES 

paziņojumiem un lēmumiem kopējās 

ārpolitikas un drošības politikas jomā 

(KADP) līmeņa paaugstināšanu no 62 % 

līdz 77 %; pauž nožēlu par Bosnijas un 

Hercegovinas iestāžu lēmumu neatbalstīt 

ES ierobežojošos pasākumus pret Krieviju 

pēc tās īstenotās Krimas pussalas 

nelikumīgās aneksijas; atgādina Bosnijai 

un Hercegovinai, ka nepieciešama vienota 

ārpolitika un ka ārpolitikas saskaņošana 

ir būtiska dalības ES sastāvdaļa; uzskata, 

ka ir svarīgi saskaņot Bosnijas un 

Hercegovinas ārpolitiku ar ES ārpolitiku 

un ka ES ir arī turpmāk aktīvi jāiesaistās 

Bosnijas un Hercegovinas drošuma un 

drošības saglabāšanā; atzinīgi vērtē 

pastāvīgo operācijas ALTHEA klātbūtni, 

kura saglabā spēju vajadzības gadījumā 

sekmēt Bosnijas un Hercegovinas iestāžu 

atturēšanas spējas, vienlaicīgi galveno 

svītrots 
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uzmanību pievēršot spēju veidošanai un 

apmācībai; tāpat atzinīgi vērtē to, ka ANO 

Drošības padome 2016. gada novembrī vēl 

uz gadu pagarināja Eiropas Savienības 

vadīto spēku (EUFOR) pilnvaru termiņu; 

Or. en 

 

 


