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8.2.2017 A8-0026/9 

Predlog spremembe  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja, da je Svet obravnaval 

prošnjo BiH za članstvo v EU in predajo 

vprašalnika, ter pričakuje mnenje 

Komisije o njeni vsebini; poziva pristojne 

organe BiH na vseh ravneh, naj se 

dejavno zavežejo temu procesu ter 

sodelujejo v postopku priprave mnenja 

Komisije in se pri tem usklajujejo, na 

poizvedbe Komisije pa naj zagotovijo en 

sam celovit niz odgovorov; poudarja, da 

bo ta postopek služil tudi kot dokaz za 

delovanje države; ponovno poudarja, da je 

proces pristopa k EU vključujoč proces, ki 

zajema vse deležnike; 

1. poudarja, da pristop Bosne in 

Hercegovine k Evropski uniji ne bi smel 

biti cilj, za katerega bi si prizadevali; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.2.2017 A8-0026/10 

Predlog spremembe  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  27a. želi spomniti na močno prisotnost 

dobrodelnih organizacij, ki ponujajo 

štipendije za usposabljanje v arabskih 

državah, zlasti v Saudovi Arabiji; poziva 

pristojne oblasti, naj obravnavajo problem 

na ta način radikaliziranih imamov; 

spominja na velik vpliv Saudove Arabije 

in vahabizma; razmišlja o sprejetju in 

izvajanju nove strategije in novega 

akcijskega načrta na tem področju; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Predlog spremembe  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. je zaskrbljen zaradi nenehne 

diskriminacije invalidov na področjih 

zaposlovanja, izobraževanja in dostopa do 

zdravstvene oskrbe; poziva k sprejetju 

skupnega državnega akcijskega načrta za 

pravice invalidov; poziva k oblikovanju 

celovite in povezane strategije za družbeno 

vključevanje Romov in zastopanost 

romske skupnosti; poziva k bolj usmerjeni 

socialni pomoči, da bi dosegli najbolj 

ranljive prebivalce; pozdravlja dejstvo, da 

so nekatere vlade in parlamenti začeli 

razpravljati o pravicah oseb LGBTI in 

pripravljati posebne ukrepe za njihovo 

zaščito; poziva, naj se zagotovi varnost 

skupin LGBTI in njihova pravica do 

združevanja; pozdravlja spremembe v 

zakonu BiH o boju proti diskriminaciji, ki 

podlago za morebitno diskriminacijo 

razširja na starost, invalidnost, spolno 

usmeritev in spolno identiteto; poziva, naj 

se ga začne hitro izvajati; pozdravlja 

dejstvo, da je bila v spremembe 

kazenskega zakonika Federacije BiH 

vključena tudi prepoved kaznivih dejanj iz 

sovraštva; spodbuja k vključevanju 

izobraževanja o kaznivih dejanjih iz 

sovraštva v učne načrte in programe 

usposabljanja policistov, tožilcev in 

sodnikov, ter k izboljšanju sodelovanja 

med policijo in pravosodnimi organi pri 

31. je zaskrbljen zaradi nenehne 

diskriminacije invalidov na področjih 

zaposlovanja, izobraževanja in dostopa do 

zdravstvene oskrbe; poziva k sprejetju 

skupnega državnega akcijskega načrta za 

pravice invalidov; poziva k bolj usmerjeni 

socialni pomoči, da bi dosegli najbolj 

ranljive prebivalce; priznava spremembe v 

zakonu BiH o boju proti diskriminaciji, ki 

podlago za morebitno diskriminacijo 

razširja na starost, invalidnost, spolno 

usmeritev in spolno identiteto; poziva, naj 

se ga začne hitro izvajati; pozdravlja 

dejstvo, da je bila v spremembe 

kazenskega zakonika Federacije BiH 

vključena tudi prepoved kaznivih dejanj iz 

sovraštva; spodbuja k vključevanju 

izobraževanja o kaznivih dejanjih iz 

sovraštva v učne načrte in programe 

usposabljanja policistov, tožilcev in 

sodnikov, ter k izboljšanju sodelovanja 

med policijo in pravosodnimi organi pri 

pregonu kaznivih dejanj iz sovraštva; 

ponovno odločno poziva k razveljavitvi 

določbe o smrtni kazni v ustavi Republike 

Srbske; 
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pregonu kaznivih dejanj iz sovraštva; 

ponovno odločno poziva k razveljavitvi 

določbe o smrtni kazni v ustavi Republike 

Srbske; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Predlog spremembe  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 

2016/2313(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. pozdravlja stalno konstruktivno in 

proaktivno vlogo BiH pri spodbujanju 

dvostranskega in regionalnega 

sodelovanja; poziva k nadaljnjim 

prizadevanjem za rešitev odprtih 

dvostranskih vprašanj, tudi o določitvi 

meje s Srbijo in Hrvaško, ter za 

obravnavanje primerov čezmejnega 

onesnaževanja okolja; izraža zadovoljstvo, 

ker je BiH še dodatno dvignila stopnjo 

usklajenosti – z 62 % na 77 % – z 

ustreznimi izjavami in sklepi EU na 

področju skupne zunanje in varnostne 

politike; obžaluje odločitev oblasti BiH, da 

ne bodo podprle omejevalnih ukrepih EU 

proti Rusiji po njeni nezakoniti 

priključitvi Krima; opozarja BiH, da je 

potrebna enotna zunanja politika in da je 

usklajevanje zunanje politike bistven del 

članstva v EU; meni, da je pomembno 

usklajevanje zunanje politike BiH z 

zunanjo politiko EU ter da si EU še 

naprej dejavno prizadeva za ohranitev 

varnosti in zaščite BiH; pozdravlja 

nadaljnje izvajanje operacije ALTHEA, ki 

zagotavlja predvsem krepitev zmogljivosti 

in usposabljanje, vendar lahko po potrebi 

še vedno prispeva k odvračilnim 

dejavnostim oblasti BiH; je prav tako 

zadovoljen, da je varnostni svet OZN 

novembra 2016 podaljšal mandat 

črtano 
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operacije EUFOR za leto dni; 

Or. en 

 

 

 


