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3. επηδνθηκάδεη ην γεγνλόο όηη ην 

Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο ελέθξηλε, ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 

2016, απόθαζε γηα ηε ζπγθξόηεζε 

κεραληζκνύ ζπληνληζκνύ γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ ΔΔ, θαη, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 

2016, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ΣΣΣ, θαηόπηλ ηεο 

πξνζρώξεζεο ηεο Κξναηίαο ζηελ ΔΔ· 

ππελζπκίδεη όηη, ζε ζπλδπαζκό κε 

νπζηαζηηθή πξόνδν ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί σο αμηόπηζηε ε 

αίηεζε πξνζρώξεζεο από ηελ ΔΔ· δεηεί λα 

ελαξκνληζηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ε ζέζε 

ησλ δηνηθεηηθώλ νληνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν κεραληζκό ζπληνληζκνύ θαη 

ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ 

ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ· δεηεί ηελ ηαρεία 

εθαξκνγή ηνπ, θαζώο θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

ΔΔ· ηνλίδεη όηη ν κεραληζκόο απηόο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνζρώξεζεο ζηελ ΔΔ· επηδνθηκάδεη ηηο 

αξρηθέο ζπγθεθξηκέλεο δηαβνπιεύζεηο – ζε 

θνηλνβνπιεπηηθό επίπεδν – πνπ 

απνζθνπνύλ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνύ ζπληνληζκνύ, θαη ελζαξξύλεη 

έλζεξκα ηελ πεξαηηέξσ εληαηηθνπνίεζε 

3. επηδνθηκάδεη ην γεγνλόο όηη ην 

Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο ελέθξηλε, ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 

2016, απόθαζε γηα ηε ζπγθξόηεζε 

κεραληζκνύ ζπληνληζκνύ γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ ΔΔ, θαη, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 

2016, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ΣΣΣ, θαηόπηλ ηεο 

πξνζρώξεζεο ηεο Κξναηίαο ζηελ ΔΔ· 

ππελζπκίδεη όηη, ζε ζπλδπαζκό κε 

νπζηαζηηθή πξόνδν ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί σο αμηόπηζηε ε 

αίηεζε πξνζρώξεζεο από ηελ ΔΔ· δεηεί λα 

ελαξκνληζηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ε ζέζε 

ησλ δηνηθεηηθώλ νληνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν κεραληζκό ζπληνληζκνύ θαη 

ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ 

ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ· δεηεί ηελ ηαρεία 

εθαξκνγή ηνπ, θαζώο θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

ΔΔ· ηνλίδεη όηη ν κεραληζκόο απηόο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνζρώξεζεο ζηελ ΔΔ· επηδνθηκάδεη ηηο 

αξρηθέο ζπγθεθξηκέλεο δηαβνπιεύζεηο – ζε 

θνηλνβνπιεπηηθό επίπεδν – πνπ 

απνζθνπνύλ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνύ ζπληνληζκνύ, θαη ελζαξξύλεη 

έλζεξκα ηελ πεξαηηέξσ εληαηηθνπνίεζε 
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ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ 

κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ ελδηαθεξόκελσλ 

θνξέσλ· εμαθνινπζεί λα επηκέλεη ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ εκπνξηθώλ 

παξαρσξήζεσλ πνπ ρνξεγνύληαη ζην 

πιαίζην ηεο ΣΣΣ· εθηηκά όηη ε πιήξεο 

εθαξκνγή ηεο ΣΣΣ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζαξκνγήο 

ηεο, απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο 

δέζκεπζεο ηεο Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο 

ζηελ ΕΕ θαη κία εθ ησλ πξνϋπνζέζεσλ 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο 

γηα πξνζρώξεζε· ζπζηήλεη ηε ζπλεξγαζία 

ηεο ίδηαο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο κε ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηελ πνξεία ηεο πξνο 

ηελ πξνζρώξεζε ζηελ ΔΔ·  

ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ 

κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ ελδηαθεξόκελσλ 

θνξέσλ· ζπζηήλεη ηε ζπλεξγαζία ηεο ίδηαο 

ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο κε ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 

πξνζρώξεζε ζηελ ΔΔ·  

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα 

ζπλερηζηνύλ επίζεο νη ζπληαγκαηηθέο, 

λνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζα κεηαηξέςνπλ ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ζε 

έλα πιήξσο απνηειεζκαηηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό θξάηνο ρσξίο απνθιεηζκνύο, 

ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε θαη 

δεκνθξαηηθή εθπξνζώπεζε όισλ ησλ 

ιαώλ πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ησλ πνιηηώλ 

ηνπ, αλεμάξηεηα από ην εζλνηηθό ή 

ζξεζθεπηηθό ππόβαζξό ηνπο, ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο πνπ έρεη δηαηππώζεη ζην 

πξνεγνύκελν ςήθηζκά ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

Κνπεγράγεο, ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΔΔ, ησλ 

ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΣΑΓ) θαη 

ησλ ζπλαθώλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(ΔΓΑΓ)· δεηεί από ηηο αξρέο λα 

πξνσζήζνπλ ελεξγά ηηο αξρέο ηεο λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο, ηνπ νκνζπνλδηαθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, θαζώο θαη ηηο 

επξσπατθέο αμίεο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

επξσπατθήο πξννπηηθήο· δεηεί από ηα 

ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο εμεύξεζεο 

βηώζηκεο ιύζεο ζηηο ζπληαγκαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο·  

4. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα 

ζπλερηζηνύλ επίζεο νη ζπληαγκαηηθέο, 

λνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζα κεηαηξέςνπλ ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ζε 

έλα πιήξσο απνηειεζκαηηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό θξάηνο ρσξίο απνθιεηζκνύο, 

ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε θαη 

δεκνθξαηηθή εθπξνζώπεζε όισλ ησλ 

πνιηηώλ ηνπ, αλεμάξηεηα από ην εζλνηηθό 

ή ζξεζθεπηηθό ππόβαζξό ηνπο, ζύκθσλα 

κε ηηο αξρέο πνπ έρεη δηαηππώζεη ζην 

πξνεγνύκελν ςήθηζκά ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

Κνπεγράγεο, ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΔΔ, ησλ 

ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΣΑΓ) θαη 

ησλ ζπλαθώλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(ΔΓΑΓ)· δεηεί από ηηο αξρέο λα 

πξνσζήζνπλ ελεξγά ηηο αξρέο ηεο λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο, ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, θαζώο θαη ηηο 

επξσπατθέο αμίεο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

επξσπατθήο πξννπηηθήο· δεηεί από ηα 

ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο εμεύξεζεο 

βηώζηκεο ιύζεο ζηηο ζπληαγκαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο·  
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31. ηνλίδεη όηη ε ύπαξμε αλεμάξηεησλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

ζηνηρεία κηαο αθκαίαο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο· εθθξάδεη, ζπλεπώο, ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ νπηζζνδξόκεζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηηο 

πεξηπηώζεηο άζθεζεο πνιηηηθήο πίεζεο θαη 

εθθνβηζκνύ εηο βάξνο δεκνζηνγξάθσλ, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνβνιή 

νξηζκέλσλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζε ςεπδείο 

νηθνλνκηθνύο θαη άιινπο ειέγρνπο από ηηο 

ηνπηθέο θαη εζληθέο αξρέο, θαη ηε 

ζπλερηδόκελε πόισζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ζε πνιηηηθό θαη εζλνηηθό 

επίπεδν· θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

δηεμαγάγνπλ εμνλπρηζηηθή έξεπλα ζε ζρέζε 

κε ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ δεκνζηνγξάθσλ 

θαη λα ζπγθξνηήζνπλ έλα λνκηθό πιαίζην 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζηνγξάθσλ· 

δεηεί, επηπιένλ, λα ιεθζνύλ επεηγόλησο 

κέηξα ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνιηηηθή, 

ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηεο 

ξπζκηζηηθήο αξρήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

επηθνηλσληώλ, θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο κε ην θιείζηκν όισλ 

ησλ «παξαζύξσλ» ζηε λνκνζεζία πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ πιήξε 

δηαθάλεηά ηεο· ζεκεηώλεη όηη ε εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ απηώλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο 

31. ηνλίδεη όηη ε ύπαξμε αλεμάξηεησλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

ζηνηρεία κηαο αθκαίαο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο· εθθξάδεη, ζπλεπώο, ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ νπηζζνδξόκεζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηηο 

πεξηπηώζεηο άζθεζεο πνιηηηθήο πίεζεο θαη 

εθθνβηζκνύ εηο βάξνο δεκνζηνγξάθσλ, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνβνιή 

νξηζκέλσλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζε ςεπδείο 

νηθνλνκηθνύο θαη άιινπο ειέγρνπο από ηηο 

ηνπηθέο θαη εζληθέο αξρέο, θαη ηε 

ζπλερηδόκελε πόισζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ζε πνιηηηθό θαη εζλνηηθό 

επίπεδν· θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

δηεμαγάγνπλ εμνλπρηζηηθή έξεπλα ζε ζρέζε 

κε ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ δεκνζηνγξάθσλ 

θαη λα ζπγθξνηήζνπλ έλα λνκηθό πιαίζην 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζηνγξάθσλ· 

δεηεί, επηπιένλ, λα ιεθζνύλ επεηγόλησο 

κέηξα ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνιηηηθή, 

ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηεο 

ξπζκηζηηθήο αξρήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

επηθνηλσληώλ, θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο κε ην θιείζηκν όισλ 

ησλ «παξαζύξσλ» ζηε λνκνζεζία πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ πιήξε 

δηαθάλεηά ηεο· ζεκεηώλεη όηη ε εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ απηώλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο 
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γηα ηελ απνηξνπή θάζε αλνίθεηαο πνιηηηθήο 

επηξξνήο· δεηεί λα αλαιεθζεί δξάζε ώζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ε πνιπθσλία ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ε εθπνκπή 

πξνγξακκάησλ ζε όιεο ηηο επίζεκεο 

γιώζζεο· δεηεί επίζεο λα εληζρπζεί ε 

ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία θαη ε νηθνλνκηθή 

ζηαζεξόηεηα ησλ δεκόζησλ 

ξαδηνηειενπηηθώλ θνξέσλ, δεδνκέλεο ηεο 

ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ύπαξμε ελόο 

δεκόζηνπ ξαδηνηειενπηηθνύ θνξέα γηα ηελ 

ελόηεηα ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο· 

εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη νη 

ζηνρεπκέλεο ειεθηξνληθέο επηζέζεηο 

ελαληίνλ ελεκεξσηηθώλ ηζηνζειίδσλ δελ 

δηώθνληαη· 

γηα ηελ απνηξνπή θάζε αλνίθεηαο πνιηηηθήο 

επηξξνήο· δεηεί λα αλαιεθζεί δξάζε ώζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ε πνιπθσλία ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο· δεηεί επίζεο λα εληζρπζεί ε 

ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία θαη ε νηθνλνκηθή 

ζηαζεξόηεηα ησλ δεκόζησλ 

ξαδηνηειενπηηθώλ θνξέσλ, δεδνκέλεο ηεο 

ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ύπαξμε ελόο 

δεκόζηνπ ξαδηνηειενπηηθνύ θνξέα γηα ηελ 

ελόηεηα ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο· 

εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη νη 

ζηνρεπκέλεο ειεθηξνληθέο επηζέζεηο 

ελαληίνλ ελεκεξσηηθώλ ηζηνζειίδσλ δελ 

δηώθνληαη· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

42. ζεκεηώλεη ηα πεξηνξηζκέλα κέηξα θαη 

ηηο πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

αλειήθζεζαλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηα αξρηθά κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ 

Natura 2000 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο· 

θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα ζεζπίζνπλ έλα 

ελαξκνληζκέλν λνκηθό πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

δξάζε γηα ην θιίκα, λα εληζρύζνπλ ηνλ 

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό θαη λα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ 

θεθηεκέλνπ ζηα πεδία απηά· δεηεί από ηηο 

αξκόδηεο αξρέο λα απνηξέςνπλ ηελ 

ππεξβνιηθή αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηα πεξηβαιινληηθά 

πξόηππα ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη από ην 

δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ ζην Bosanski 

Brod· επαλαιακβάλεη όηη ε Βνζλία 

Δξδεγνβίλε πξέπεη λα εθαξκόζεη πιήξσο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ηε 

Σύκβαζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζε 

δηαζπλνξηαθό πιαίζην (Espoo, 1991) θαη 

από ην Πξσηόθνιιν γηα ηε ζηξαηεγηθή 

πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε (Κίεβν, 2003)· 

42. ζεκεηώλεη ηα πεξηνξηζκέλα κέηξα θαη 

ηηο πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

αλειήθζεζαλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηα αξρηθά κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ 

Natura 2000 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο· 

θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα ζεζπίζνπλ έλα 

ελαξκνληζκέλν λνκηθό πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

δξάζε γηα ην θιίκα, λα εληζρύζνπλ ηνλ 

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό θαη λα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ 

θεθηεκέλνπ ζηα πεδία απηά· δεηεί από ηηο 

αξκόδηεο αξρέο λα απνηξέςνπλ ηελ 

ππεξβνιηθή αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηα πεξηβαιινληηθά 

πξόηππα ηεο ΔΔ· επαλαιακβάλεη όηη ε 

Βνζλία Δξδεγνβίλε πξέπεη λα εθαξκόζεη 

πιήξσο ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ 

απνξξένπλ από ηε Σύκβαζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ ζε δηαζπλνξηαθό πιαίζην 

(Espoo, 1991) θαη από ην Πξσηόθνιιν γηα 

ηε ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε 

(Κίεβν, 2003)· 
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  42α. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Βνζλίαο 

Εξδεγνβίλεο λα ξπζκίδεη θαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε 

πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ζε 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη 

ζε πξνζηαηεπόκελεο θαη δπλεηηθά 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη λα 

δηαθπιάμεη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ 

πθηζηάκελσλ εζληθώλ δξπκώλ, όπσο 

απηνί ησλ πεξηνρώλ Sutjeska θαη Una· 

ζπληζηά λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ, ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε 

ηα πξόηππα ηεο ΕΕ πνπ νξίδνπλ νη 

νδεγίεο γηα ηα πηελά θαη ηνπο νηθνηόπνπο 

θαη ε νδεγία πιαίζην γηα ηα ύδαηα· 

ελζαξξύλεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Βνζλίαο 

Εξδεγνβίλεο λα εληζρύζεη ηε δηαθάλεηα 

κέζσ ηεο δεκόζηαο ζπκκεηνρήο θαη 

δηαβνύιεπζεο κε ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο, 

εηδηθνύο επηζηήκνλεο θαη ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηώλ, όζνλ αθνξά ζρεδηαδόκελα 

έξγα· 
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  45α. ζηεξίδεη, ζην πιαίζην ηεο 

«Δηαδηθαζίαο ηνπ Βεξνιίλνπ», ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Φόξνπκ ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Πνιηηώλ ησλ Δπηηθώλ Βαιθαλίσλ, ην 

νπνίν παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

από ηηο πεξηθέξεηεο λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, 

λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη λα 

ππνβάινπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο 

ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ· δεηεί λα 

ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία απηή ζηελ 

επεξρόκελε ζύλνδν θνξπθήο, ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη ην 2016, θαη 

λα δηνξγαλσζνύλ πξνπαξαζθεπαζηηθά 

εξγαζηήξηα γηα ηηο νξγαλώζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ πεξηνρή· 
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