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8.2.2017 A8-0026/9 

Amendamentul  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută examinarea de către Consiliu a 

cererii BiH de aderare la UE, precum și 

transmiterea chestionarului și așteaptă cu 

interes avizul Comisiei în ceea ce privește 

temeinicia cererii de aderare; invită 

autoritățile competente din BiH de la 

toate nivelurile să se angajeze în mod 

activ în acest proces și să coopereze și să 

se coordoneze în cadrul participării la 

procesul de elaborare a avizului Comisiei, 

prin furnizarea unui set unic și coerent de 

răspunsuri la întrebările Comisiei; 

subliniază că acest exercițiu va servi, de 

asemenea, drept dovadă a funcționalității 

statului; reiterează faptul că procesul de 

aderare la UE este favorabil incluziunii și 

implică toate părțile interesate; 

1. subliniază că aderarea Bosniei și 

Herțegovinei la Uniunea Europeană nu 

ar trebui să reprezinte un obiectiv de 

urmărit; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Amendamentul  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. reamintește prezența semnificativă a 

organizațiilor caritative care oferă burse 

de studiu în țările arabe, îndeosebi în 

Arabia Saudită; face apel la autoritățile 

competente să caute soluții la problema pe 

care o reprezintă imamii radicalizați prin 

astfel de mijloace; constată influența 

semnificativă a Arabiei Saudite și a 

wahhabismului; are în vedere adoptarea 

și punerea în aplicare a unei noi strategii 

și a unui nou plan de acțiune în această 

privință; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Amendamentul  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

discriminarea persistentă împotriva 

persoanelor cu handicap în domeniul 

ocupării forței de muncă, al educației și al 

accesului la asistență medicală; solicită 

adoptarea unui plan național unic de 

acțiune privind drepturile persoanelor cu 

handicap; solicită elaborarea unei strategii 

cuprinzătoare și integrate privind 

incluziunea socială și reprezentarea 

comunității rome; solicită o mai bună 

direcționare a asistenței sociale pentru a 

ajunge la cele mai vulnerabile segmente ale 

populației; salută faptul că unele guverne 

și parlamente au început să discute 

drepturile persoanelor LGBTI și să 

elaboreze măsuri specifice de protecție a 

acestora; solicită să se garanteze 

siguranța și dreptul de întrunire al 

comunităților LGBTI; salută modificările 

aduse legii din BiH privind combaterea 

discriminării, care extind lista motivelor de 

discriminare incluzând vârsta, handicapul, 

orientarea sexuală și identitatea de gen; 

solicită punerea sa adecvată în aplicare; 

salută introducerea interdicției privind 

infracțiunile motivate de ură în 

amendamentele la Codul penal al 

Federației BiH; încurajează includerea de 

cursuri privind infracțiunile motivate de 

ură în programele de învățământ și de 

31. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

discriminarea persistentă împotriva 

persoanelor cu handicap în domeniul 

ocupării forței de muncă, al educației și al 

accesului la asistență medicală; solicită 

adoptarea unui plan național unic de 

acțiune privind drepturile persoanelor cu 

handicap; solicită o mai bună direcționare a 

asistenței sociale pentru a ajunge la cele 

mai vulnerabile segmente ale populației; ia 

act de modificările aduse legii din BiH 

privind combaterea discriminării, care 

extind lista motivelor de discriminare 

incluzând vârsta, handicapul, orientarea 

sexuală și identitatea de gen; solicită 

punerea sa adecvată în aplicare; salută 

introducerea interdicției privind 

infracțiunile motivate de ură în 

amendamentele la Codul penal al 

Federației BiH; încurajează includerea de 

cursuri privind infracțiunile motivate de 

ură în programele de învățământ și de 

formare pentru ofițerii de poliție, procurori 

și judecători și solicită îmbunătățirea 

cooperării dintre poliție și autoritățile 

judiciare în cauzele de urmărire penală a 

infracțiunilor motivate de ură; îndeamnă 

din nou la abrogarea prevederii privind 

pedeapsa cu moartea care apare în 

constituția entității RS; 
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formare pentru ofițerii de poliție, procurori 

și judecători și solicită îmbunătățirea 

cooperării dintre poliție și autoritățile 

judiciare în cauzele de urmărire penală a 

infracțiunilor motivate de ură; îndeamnă 

din nou la abrogarea prevederii privind 

pedeapsa cu moartea care apare în 

constituția entității RS; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

8.2.2017 A8-0026/12 

Amendamentul  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 

2016/2313(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. salută faptul că BiH își menține rolul 

constructiv și proactiv în promovarea 

cooperării bilaterale și regionale; solicită 

să se depună eforturi suplimentare pentru 

a soluționa chestiunile bilaterale 

nerezolvate, inclusiv delimitarea 

frontierelor cu Serbia și Croația, precum 

și cazurile de poluare transfrontalieră; 

felicită BiH pentru creșterea nivelului de 

aliniere la declarațiile și deciziile 

relevante ale UE în cadrul politicii 

externe și de securitate comune (PESC) 

de la 62 % la 77 %; regretă decizia 

autorităților din BiH de a nu sprijini 

măsurile restrictive luate de UE împotriva 

Rusiei ca urmare a anexării ilegale a 

Crimeei de către această din urmă țară; 

reamintește autorităților din BiH 

necesitatea unei politici externe unificate 

și faptul că alinierea politicii externe este 

o parte esențială a apartenenței la UE; 

consideră că este important să se 

coordoneze politica externă a BiH cu 

politica externă a UE și ca UE să rămână 

implicată în mod activ în menținerea 

siguranței și securității în BiH; salută 

prezența în continuare a operației Althea, 

care își menține capabilitatea de a 

contribui la capacitatea de disuasiune a 

autorităților din BiH dacă situația 

necesită acest lucru, axându-se totodată 

eliminat 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

asupra consolidării capacităților și a 

formării; salută, de asemenea, 

prelungirea mandatului EUFOR în 

noiembrie 2016 pentru încă un an de 

către Consiliul de Securitate al ONU; 

Or. en 

 

 


