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8.2.2017 A8-0026/9 

Amendement  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd dat de Raad het verzoek om 

toetreding tot de EU van Bosnië en 

Herzegovina in behandeling heeft 

genomen en dat de vragenlijst is 

overhandigd, en kijkt uit naar het advies 

van de Commissie over de 

ontvankelijkheid van dit verzoek; verzoekt 

de bevoegde autoriteiten in Bosnië en 

Herzegovina zich op alle niveaus actief in 

te zetten voor dit proces, en samen te 

werken en op gecoördineerde wijze deel te 

nemen aan het evaluatieproces van de 

Commissie, door één enkele coherente 

reeks antwoorden te verstrekken op de 

verzoeken om informatie van de 

Commissie; wijst erop dat dit ook bewijs 

zal vormen voor het goed functioneren 

van de staat; herhaalt dat toetreding tot de 

EU een inclusief proces is waarbij alle 

belanghebbenden betrokken zijn; 

1. onderstreept dat de toetreding van 

Bosnië en Herzegovina tot de Europese 

Unie geen doel is dat moet worden 

nagestreefd; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Amendement  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. wijst op de sterke aanwezigheid 

van liefdadigheidsinstellingen die beurzen 

aanbieden voor opleidingen in Arabische 

landen, met name Saudi-Arabië; verzoekt 

de bevoegde autoriteiten het probleem aan 

te pakken van imams die met behulp van 

dergelijke middelen radicaliseren; wijst op 

de aanzienlijke invloed van Saudi-Arabië 

en het wahabisme; overweegt de 

vaststelling en tenuitvoerlegging van een 

nieuwe strategie en een nieuw actieplan 

op dit gebied ; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Amendement  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. is bezorgd over de aanhoudende 

discriminatie van mensen met een handicap 

wat betreft werkgelegenheid, onderwijs en 

toegang tot gezondheidszorg; vraagt om de 

vaststelling van één nationaal actieplan 

voor de rechten van personen met een 

handicap; dringt aan op de ontwikkeling 

van een alomvattende en geïntegreerde 

strategie met het oog op de sociale 

inclusie en vertegenwoordiging van de 

Roma-gemeenschap; dringt aan op beter 

afstemming van de sociale bijstand zodat 

deze ook de meest kwetsbare groepen 

bereikt; is verheugd dat enkele regeringen 

en parlementen een begin hebben 

gemaakt met het debat over LGBTI-

rechten en het opstellen van specifieke 

maatregelen om deze te beschermen; 

dringt erop aan dat de veiligheid en het 

recht op samenkomsten van LGBTI-

groepen gewaarborgd wordt; verwelkomt 
de wijzigingen van de antidiscriminatiewet 

van Bosnië en Herzegovina waarbij de 

gronden voor discriminatie worden 

uitgebreid tot leeftijd, handicap, seksuele 

geaardheid en genderidentiteit; dringt aan 

op werkelijke handhaving hiervan; 

verwelkomt de invoering van een verbod 

op haatmisdrijven bij wijzigingen van het 

wetboek van strafrecht van de Federatie 

van Bosnië en Herzegovina; spoort ertoe 

31. is bezorgd over de aanhoudende 

discriminatie van mensen met een handicap 

wat betreft werkgelegenheid, onderwijs en 

toegang tot gezondheidszorg; vraagt om de 

vaststelling van één nationaal actieplan 

voor de rechten van personen met een 

handicap; dringt aan op beter afstemming 

van de sociale bijstand zodat deze ook de 

meest kwetsbare groepen bereikt; neemt 

kennis van de wijzigingen van de 

antidiscriminatiewet van Bosnië en 

Herzegovina waarbij de gronden voor 

discriminatie worden uitgebreid tot leeftijd, 

handicap, seksuele geaardheid en 

genderidentiteit; dringt aan op werkelijke 

handhaving hiervan; verwelkomt de 

invoering van een verbod op 

haatmisdrijven bij wijzigingen van het 

wetboek van strafrecht van de Federatie 

van Bosnië en Herzegovina; spoort ertoe 

aan om onderwijs op het gebied van 

haatmisdrijven in te voeren in de les- en 

opleidingsprogramma's voor 

politiefunctionarissen, openbaar aanklagers 

en rechters en om de samenwerking tussen 

politiële en justitiële organen bij de 

vervolging van haatmisdrijven te 

verbeteren; dringt opnieuw aan op de 

intrekking van de bepaling over de 

doodstraf in de grondwet van de deelstaat 

Republika Srpska; 
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aan om onderwijs op het gebied van 

haatmisdrijven in te voeren in de les- en 

opleidingsprogramma's voor 

politiefunctionarissen, openbaar aanklagers 

en rechters en om de samenwerking tussen 

politiële en justitiële organen bij de 

vervolging van haatmisdrijven te 

verbeteren; dringt opnieuw aan op de 

intrekking van de bepaling over de 

doodstraf in de grondwet van de deelstaat 

Republika Srpska; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Amendement  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is verheugd over de voortdurende 

constructieve en proactieve houding van 

Bosnië en Herzegovina ten aanzien van 

bilaterale en regionale samenwerking; 

dringt aan op verdere inspanningen om 

tot een oplossing te komen voor hangende 

bilaterale kwesties, zoals de afbakening 

van de grenzen met Servië en Kroatië en 

kwesties in verband met 

grensoverschrijdende milieuvervuiling; is 

verheugd dat Bosnië en Herzegovina wat 

de aanpassing aan de relevante 

verklaringen en besluiten in het kader van 

het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) betreft, de mate 

van vooruitgang heeft verbeterd van 62 % 

naar 77 %; betreurt het besluit van de 

autoriteiten van Bosnië en Herzegovina 

om de EU-sancties tegen Rusland na de 

illegale annexatie van de Krim door 

Rusland niet te steunen; herinnert Bosnië 

en Herzegovina aan de noodzaak van een 

eendrachtig buitenlands beleid en aan het 

feit dat onderlinge afstemming van het 

buitenlands beleid een essentieel 

onderdeel van het EU-lidmaatschap is; 

acht het belangrijk om het buitenlands 

beleid van Bosnië en Herzegovina en van 

de EU op elkaar af te stemmen en meent 

dat de EU zich actief moet blijven inzetten 

om de veiligheid in Bosnië en 

Schrappen 
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Herzegovina in stand te houden; is 

verheugd over de blijvende aanwezigheid 

van operatie Althea, die het vermogen 

behoudt om bij te dragen tot de 

afschrikkingscapaciteit van de 

autoriteiten van Bosnië en Herzegovina 

indien de situatie daarom vraagt en zich 

ondertussen kan richten op 

capaciteitsopbouw en opleiding; 

verwelkomt tevens de verlenging van het 

mandaat van EUFOR met een jaar door 

de VN-Veiligheidsraad in november 2016; 

Or. en 

 

 


