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8.2.2017 A8-0026/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta posúdenie žiadosti Bosny a 

Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a 

odovzdanie dotazníka a očakáva 

stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti 

o členstvo; vyzýva príslušné orgány Bosny 

a Hercegoviny na všetkých úrovniach, aby 

sa aktívne zapojili do tohto procesu a aby 

spolupracovali a koordinovali svoju 

činnosť v rámci účasti na procese 

formulovania stanoviska Komisie 

poskytnutím jednotného a uceleného 

súboru odpovedí na otázky Komisie; 

poukazuje na to, že to poslúži aj ako dôkaz 

o fungovaní štátu; opakuje, že proces 

pristúpenia k EÚ je inkluzívnym 

procesom, do ktorého sú zapojené všetky 

zainteresované strany; 

1. zdôrazňuje, že pristúpenie Bosny a 

Hercegoviny k Európskej únii by nemalo 

byť cieľom, ktorý by sa mal sledovať; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  27a. pripomína silné zastúpenie 

charitatívnych organizácií poskytujúcich 

odborné štipendiá v arabských krajinách, 

konkrétne v Saudskej Arábii; vyzýva 

príslušné orgány, aby sa zaoberali 

problémom imámov, ktorí sa takýmito 

spôsobmi radikalizujú; berie na vedomie 

výrazný vplyv Saudskej Arábie a 

wahhábizmu; zvažuje prijatie a 

vykonávanie novej stratégie a akčného 

plánu v tejto oblasti; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. je znepokojený pretrvávajúcou 

diskrimináciou osôb so zdravotným 

postihnutím v oblasti zamestnania, 

vzdelávania a prístupu k zdravotnej 

starostlivosti; žiada prijatie jednotného 

národného akčného plánu v oblasti práv 

osôb so zdravotným postihnutím; žiada o 

vypracovanie komplexnej a integrovanej 

stratégie týkajúcej sa sociálneho 

začlenenia a zastúpenia rómskej 

komunity; vyzýva na lepšie zameranie 

sociálnej pomoci, aby sa dostala k 

najzraniteľnejším obyvateľom; víta 

skutočnosť, že niektoré vlády a 

parlamenty začali diskusie o právach 

LGBTI osôb a vypracovali osobitné 

opatrenia na ich ochranu; žiada, aby bola 

zaručená bezpečnosť a právo 

zhromažďovať sa skupín LGBTI; víta 
zmeny antidiskriminačného zákona Bosny 

a Hercegoviny, ktorými sa medzi uvedené 

dôvody diskriminácie začína radiť aj vek, 

zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia 

a rodová identita; požaduje jeho riadne 

presadzovanie; víta zavedenie zákazu 

trestných činov z nenávisti v zmenách k 

trestnému zákonníku Federácie Bosny a 

Hercegoviny; podporuje začlenenie kurzov 

o trestných činoch z nenávisti do učebných 

plánov a programov odbornej prípravy 

príslušníkov polície, prokurátorov a sudcov 

31. je znepokojený pretrvávajúcou 

diskrimináciou osôb so zdravotným 

postihnutím v oblasti zamestnania, 

vzdelávania a prístupu k zdravotnej 

starostlivosti; žiada prijatie jednotného 

národného akčného plánu v oblasti práv 

osôb so zdravotným postihnutím; vyzýva 

na lepšie zameranie sociálnej pomoci, aby 

sa dostala k najzraniteľnejším obyvateľom; 

berie na vedomie zmeny 

antidiskriminačného zákona Bosny a 

Hercegoviny, ktorými sa medzi uvedené 

dôvody diskriminácie začína radiť aj vek, 

zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia 

a rodová identita; požaduje jeho riadne 

presadzovanie; víta zavedenie zákazu 

trestných činov z nenávisti v zmenách k 

trestnému zákonníku Federácie Bosny a 

Hercegoviny; podporuje začlenenie kurzov 

o trestných činoch z nenávisti do učebných 

plánov a programov odbornej prípravy 

príslušníkov polície, prokurátorov a sudcov 

a žiada o zlepšenie spolupráce medzi 

policajnými a súdnymi zložkami pri stíhaní 

trestných činov z nenávisti; opäť naliehavo 

žiada zrušenie ustanovenia o treste smrti v 

ústave entity Republika srbská; 
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a žiada o zlepšenie spolupráce medzi 

policajnými a súdnymi zložkami pri stíhaní 

trestných činov z nenávisti; opäť naliehavo 

žiada zrušenie ustanovenia o treste smrti v 

ústave entity Republika srbská; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. víta pretrvávajúcu konštruktívnu a 

proaktívnu úlohu Bosny a Hercegoviny 

pri presadzovaní bilaterálnej a 

regionálnej spolupráce; žiada o ďalšie 

úsilie o vyriešenie otvorených 

dvojstranných otázok vrátane otázok 

vytýčenia hraníc so Srbskom a 

Chorvátskom a prípadov cezhraničného 

znečisťovania; vyjadruje Bosne a 

Hercegovine uznanie za ďalšie zvýšenie 

miery súladu s príslušnými vyhláseniami 

a rozhodnutiami EÚ v rámci spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(SZBP) zo 62 % na 77 %; vyjadruje 

poľutovanie nad rozhodnutím orgánov 

Bosny a Hercegoviny nepodporiť 

reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku po 

jeho nezákonnej anexii Krymu; 

pripomína Bosne a Hercegovine, že je 

potrebná jednotná zahraničná politika a 

že zosúladenie zahraničnej politiky je pre 

členstvo v EÚ nevyhnutné; považuje za 

dôležitú koordináciu zahraničnej politiky 

Bosny a Hercegoviny so zahraničnou 

politikou EÚ a skutočnosť, že EÚ sa bude 

aj naďalej aktívne podieľať na zachovaní 

bezpečnosti a ochrany v Bosne a 

Hercegovine; víta pokračujúcu 

prítomnosť operácie Althea, ktorá si 

zachovala schopnosť podporovať v 

prípadoch, keď si to situácia vyžaduje, 

vypúšťa sa 
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odstrašujúci potenciál orgánov Bosny a 

Hercegoviny, pričom sa zameriava na 

budovanie kapacít a odbornú prípravu; 

víta aj predĺženie mandátu EUFOR 

Bezpečnostnou radou OSN v novembri 

2016 o ďalší rok; 

Or. en 

 

 


