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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' l-kunsiderazzjoni mill-Kunsill 

tal-applikazzjoni tal-Bożnija-Ħerzegovina 

għas-sħubija mal-UE u r-radda tal-

kwestjonarju, u jistenna bil-ħerqa l-

opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-merti 

tal-applikazzjoni għas-sħubija; jappella 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Bożnija-

Ħerzegovina fil-livelli kollha biex 

jimpenjaw ruħhom b'mod attiv favur dan 

il-proċess, u biex jikkooperaw u 

jikkoordinaw meta jipparteċipaw fil-

proċess tal-Opinjoni tal-Kummissjoni billi 

jipprovdu sett uniku u koerenti ta' 

tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-

Kummissjoni; jinxika  li dan l-eżerċizzju 

se jservi wkoll bħala prova tal-

funzjonalità tal-istat; itenni li l-proċess ta' 

adeżjoni mal-UE huwa wieħed inklużiv u 

jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati kollha; 

1. Jisħaq li jkun xieraq li l-adeżjoni tal-

Bożnija-Ħerzegovina mal-Unjoni 

Ewropea ma tkunx għan li għandu jiġi 

segwit; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  27a. Ifakkar fil-preżenza qawwija 

stabbilita mill-entitajiet karitatevoli li 

joffru boroż ta' studju fil-pajjiżi Għarab, 

b'mod speċifiku fl-Arabja Sawdija; 

jappella lill-awtoritajiet kompetenti biex 

jindirizzaw il-problema tal-imams li qed 

jiġu radikalizzati b'mezzi ta' dan it-tip; 

jinnota l-influwenza sinifikanti tal-Arabja 

Sawdija u l-Waħħabiżmu; qiegħed 

jikkunsidra l-adozzjoni u l-

implimentazzjoni ta' strateġija u pjan ta' 

azzjoni ġodda dwar din il-kwistjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jinsab imħasseb dwar id-

diskriminazzjoni kontinwa kontra l-persuni 

b'diżabbiltà fl-oqsma tal-impjiegi, l-

edukazzjoni u l-aċċess għall-kura tas-

saħħa; jappella biex jiġi adottat pjan ta' 

azzjoni nazzjonali uniku dwar id-drittijiet 

tal-persuni b'diżabbiltà; jappella għall-

iżvilupp ta' strateġija komprensiva u 

integrata dwar l-inklużjoni soċjali u r-

rappreżentanza tal-komunità tar-Rom; 

jappella biex l-assistenza soċjali tiġi 

mmirata aħjar b'mod li tilħaq lill-

popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli; jilqa' 

l-fatt li xi gvernijiet u parlamenti bdew 

jiddiskutu d-drittijiet tal-persuni LGBTI u 

jfasslu miżuri speċifiċi għall-protezzjoni 

tagħhom; jappella biex jiġu ggarantiti s-

sikurezza u d-dritt ta' għaqda tal-gruppi 

ta' persuni LGBTI; jilqa' l-bidliet għal-liġi 

kontra d-diskriminazzjoni tal-Bożnija-

Ħerzegovina li estendew il-

motivazzjonijiet elenkati għal 

diskriminazzjoni biex jinkludu l-età, id-

diżabbiltà, l-orjentazzjoni sesswali u l-

identità tal-ġeneru; jappella biex din tiġi 

infurzata kif suppost; jilqa' l-introduzzjoni 

tal-projbizzjoni tar-reati ta' mibegħda 

f'emendi għall-Kodiċi Kriminali tal-

Bożnija-Ħerzegovina; jinkoraġġixxi l-

inklużjoni ta' korsijiet dwar ir-reati ta' 

mibegħda fil-kurrikuli u l-programmi ta' 

31. Jinsab imħasseb dwar id-

diskriminazzjoni kontinwa kontra l-persuni 

b'diżabbiltà fl-oqsma tal-impjiegi, l-

edukazzjoni u l-aċċess għall-kura tas-

saħħa; jappella biex jiġi adottat pjan ta' 

azzjoni nazzjonali uniku dwar id-drittijiet 

tal-persuni b'diżabbiltà; jappella biex l-

assistenza soċjali tiġi mmirata aħjar b'mod 

li tilħaq lill-popolazzjonijiet l-aktar 

vulnerabbli; jirrikonoxxi l-bidliet għal-liġi 

kontra d-diskriminazzjoni tal-Bożnija-

Ħerzegovina li estendew il-

motivazzjonijiet elenkati għal 

diskriminazzjoni biex jinkludu l-età, id-

diżabbiltà, l-orjentazzjoni sesswali u l-

identità tal-ġeneru; jappella biex din tiġi 

infurzata kif suppost; jilqa' l-introduzzjoni 

tal-projbizzjoni tar-reati ta' mibegħda 

f'emendi għall-Kodiċi Kriminali tal-

Bożnija-Ħerzegovina; jinkoraġġixxi l-

inklużjoni ta' korsijiet dwar ir-reati ta' 

mibegħda fil-kurrikuli u l-programmi ta' 

taħriġ għall-uffiċjali tal-pulizija, il-

prosekuturi u l-imħallfin, u jappella biex 

tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u 

l-korpi ġudizzjarji fil-prosekuzzjoni tal-

kawżi dwar reati ta' mibegħda; iħeġġeġ 

għal darba oħra r-revoka tad-dispożizzjoni 

dwar il-piena tal-mewt fil-kostituzzjoni tal-

entità tar-Repubblika Srpska; 
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taħriġ għall-uffiċjali tal-pulizija, il-

prosekuturi u l-imħallfin, u jappella biex 

tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u 

l-korpi ġudizzjarji fil-prosekuzzjoni tal-

kawżi dwar reati ta' mibegħda; iħeġġeġ 

għal darba oħra r-revoka tad-dispożizzjoni 

dwar il-piena tal-mewt fil-kostituzzjoni tal-

entità tar-Repubblika Srpska; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jilqa' r-rwol kostruttiv u proattiv li 

għad għandha l-Bożnija-Ħerzegovina fil-

promozzjoni tal-kooperazzjoni bilaterali u 

reġjonali; jappella favur sforzi ulterjuri 

għar-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet 

bilaterali pendenti, inklużi d-

demarkazzjoni tal-fruntieri mas-Serbja u 

l-Kroazja u l-każijiet ta' tniġġis 

transkonfinali; ifaħħar lill-Bożnija-

Ħerzegovina talli kompliet iżżid ir-rata 

tal-allinjament tagħha mad-

dikjarazzjonijiet u d-deċiżjonijiet rilevanti 

tal-UE skont il-Politika Estera u ta' 

Sigurtà Komuni (PESK) minn 62 % għal 

77 %; jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni mill-

awtoritajiet tal-Bożnija-Ħerzegovina li ma 

jappoġġawx il-miżuri restrittivi tal-UE 

kontra r-Russja, wara li din tal-aħħar 

għaqqdet magħha lill-Krimea illegalment; 

ifakkar lill-Bożnija-Ħerzegovina dwar il-

ħtieġa għal politika barranija unifikata u 

li l-allinjament tal-politika barranija 

huwa parti essenzjali mis-sħubija mal-

UE; jikkunsidra li huwa importanti li l-

politika barranija tal-Bożnija-

Ħerzegovina tiġi koordinata mal-politika 

barranija tal-UE u li l-UE tibqa' 

attivament involuta fiż-żamma tas-

sikurezza u s-sigurtà fil-Bożnija-

Ħerzegovina; Jilqa' l-preżenza kontinwa 

tal-Operazzjoni Althea, li għad kapaċi 

imħassar 
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tikkontribwixxi għall-kapaċità ta' 

deterrenza tal-awtoritajiet tal-Bożnija-

Ħerzegovina jekk is-sitwazzjoni tkun 

tirrikjedi dan, filwaqt li tiffoka fuq il-bini 

tal-kapaċitajiet u t-taħriġ. jilqa' 

ugwalment il-fatt li, f'Novembru 2016, il-

mandat tal-EUFOR ittawwal għal sena 

oħra mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; 

Or. en 

 

 


