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11.4.2016 B8-0441/3 

Grozījums Nr.  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē to, ka Bosnijas un 

Hercegovinas Ministru padome 2016. gada 

26. janvārī pieņēma lēmumu, ar ko izveido 

ES lietu koordinācijas mehānismu, un 

2016. gada 9. februārī — sarunu nostāju 

attiecībā uz Stabilizācijas un asociācijas 

nolīguma pielāgošanu pēc Horvātijas 

pievienošanās Eiropas Savienībai; 

atgādina — lai ES šo pievienošanās 

pieteikumu uzskatītu par pieņemamu, 

papildus jēgpilnam progresam reformu 

programmas īstenošanā būs vajadzīgi arī 

šie elementi; prasa nekavējoties saskaņot 

pilnvaroto struktūru nostāju par pieņemto 

koordinācijas mehānismu un mudina visas 

ieinteresētās personas sadarboties, lai 

turpinātu šā mehānisma uzlabošanu; aicina 

to strauji īstenot un mudina uz konstruktīvu 

sadarbību ES lietās; uzsver, ka šis 

mehānisms ir nepieciešams efektīvai 

lēmumu pieņemšanai ES pievienošanās 

procesā; atzinīgi vērtē sākotnējās konkrētās 

apspriedes parlamentārā līmenī, lai pilnībā 

īstenotu koordinācijas mehānismu, un 

stingri mudina biežāk rīkot šādas 

sanāksmes ar iestāžu ieinteresētajām 

personām; atkārtoti prasa, lai pielāgotu 

saskaņā ar SAN piešķirtās tirdzniecības 

koncesijas; uzskata, ka pilnīga SAN 

īstenošana, tostarp tā pielāgošanu, ir 

svarīgs elements Bosnijas un 

Hercegovinas saistībās pret ES un viens 

3. atzinīgi vērtē to, ka Bosnijas un 

Hercegovinas Ministru padome 2016. gada 

26. janvārī pieņēma lēmumu, ar ko izveido 

ES lietu koordinācijas mehānismu, un 

2016. gada 9. februārī — sarunu nostāju 

attiecībā uz Stabilizācijas un asociācijas 

nolīguma pielāgošanu pēc Horvātijas 

pievienošanās Eiropas Savienībai; 

atgādina — lai ES šo pievienošanās 

pieteikumu uzskatītu par pieņemamu, 

papildus jēgpilnam progresam reformu 

programmas īstenošanā būs vajadzīgi arī 

šie elementi; prasa nekavējoties saskaņot 

pilnvaroto struktūru nostāju par pieņemto 

koordinācijas mehānismu un mudina visas 

ieinteresētās personas sadarboties, lai 

turpinātu šā mehānisma uzlabošanu; aicina 

to strauji īstenot un mudina uz konstruktīvu 

sadarbību ES lietās; uzsver, ka šis 

mehānisms ir nepieciešams efektīvai 

lēmumu pieņemšanai ES pievienošanās 

procesā; atzinīgi vērtē sākotnējās konkrētās 

apspriedes parlamentārā līmenī, lai pilnībā 

īstenotu koordinācijas mehānismu, un 

stingri mudina biežāk rīkot šādas 

sanāksmes ar iestāžu ieinteresētajām 

personām; iesaka Bosnijai un Hercegovinai 

virzībā uz pievienošanos ES arī sadarboties 

ar ES dalībvalstīm;  
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no priekšnosacījumiem, lai varētu 

apstiprināt tās kandidatūru dalībai; iesaka 

Bosnijai un Hercegovinai virzībā uz 

pievienošanos ES arī sadarboties ar ES 

dalībvalstīm;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/4 

Grozījums Nr.  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atkārtoti norāda, ka ir jāturpina arī 

konstitucionālās, tiesiskās un politiskās 

reformas, kas Bosniju un Hercegovinu 

pārveidotu par pilnībā efektīvu, iekļaujošu 

un funkcionējošu valsti, garantējot visu 

Bosnijas un Hercegovinas tautu un 

iedzīvotāju vienlīdzību un demokrātisku 

pārstāvību neatkarīgi no etniskās vai 

reliģiskās piederības saskaņā Parlamenta 

iepriekšējā rezolūcijā paustajiem 

principiem, tostarp Kopenhāgenas 

kritērijiem, ES acquis, Venēcijas komisijas 

ieteikumiem un atbilstīgi Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijai (ECTK) un 

attiecīgajiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

(ECT) lēmumiem;  aicina iestādes aktīvi 

veicināt likumīgas pārstāvības, 

federālisma, decentralizācijas un 

subsidiaritātes principu ievērošanu, kā arī 

popularizēt Eiropas vērtības un Eiropas 

perspektīvas būtisko nozīmi; aicina ES 

iestādes aktīvi iesaistīties centienos rast 

ilgtspējīgu risinājumu Bosnijas un 

Hercegovinas konstitucionālās sistēmas 

izveidē;  

4. atkārtoti norāda, ka ir jāturpina arī 

konstitucionālās, tiesiskās un politiskās 

reformas, kas Bosniju un Hercegovinu 

pārveidotu par pilnībā efektīvu, iekļaujošu 

un funkcionējošu valsti, garantējot visu 

Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju 

vienlīdzību un demokrātisku pārstāvību 

neatkarīgi no etniskās vai reliģiskās 

piederības saskaņā Parlamenta iepriekšējā 

rezolūcijā paustajiem principiem, tostarp 

Kopenhāgenas kritērijiem, ES acquis, 

Venēcijas komisijas ieteikumiem un 

atbilstīgi Eiropas Cilvēktiesību konvencijai 

(ECTK) un attiecīgajiem Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas (ECT) lēmumiem;  

aicina iestādes aktīvi veicināt likumīgas 

pārstāvības, decentralizācijas un 

subsidiaritātes principu ievērošanu, kā arī 

popularizēt Eiropas vērtības un Eiropas 

perspektīvas būtisko nozīmi; aicina ES 

iestādes aktīvi iesaistīties centienos rast 

ilgtspējīgu risinājumu Bosnijas un 

Hercegovinas konstitucionālās sistēmas 

izveidē;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/5 

Grozījums Nr.  5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. uzsver, ka neatkarīgas un profesionālas 

plašsaziņas līdzekļu struktūras ir viens no 

svarīgākajiem plaukstošas demokrātiskas 

sabiedrības elementiem; tāpēc ir nobažījies 

par atpakaļrāpulību vārda brīvības jomā, 

gadījumiem, kad izdarīts politiskais 

spiediens uz žurnālistiem un viņi iebiedēti, 

tostarp par nepamatotu finanšu un citu 

veidu pārbaužu piemērošanu dažiem 

plašsaziņas līdzekļiem, ko veic vietējās un 

valsts mēroga iestādes, un pastāvīgo 

plašsaziņas līdzekļu polarizāciju politiskā 

un etniskā ziņā; aicina kompetentās 

iestādes rūpīgi izmeklēt uzbrukumus 

žurnālistiem un izstrādāt tiesisko 

regulējumu žurnālistu aizsardzībai; turklāt 

prasa steidzami rīkoties, lai garantētu 

Komunikācijas regulatora politisko, 

institucionālo un finansiālo neatkarību un 

nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz 

plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem, novēršot 

visas tiesību aktu nepilnības, kas 

sistemātiski kavē pilnīgu pārredzamību 

šajā jomā; atzīmē, ka ir būtiski īstenot šos 

pasākumus, lai nepieļautu jebkādu 

neatbilstīgu politisko ietekmi; prasa 

rīkoties, lai nodrošinātu plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu un apraidi visās 

oficiālajās valodās; turklāt prasa palielināt 

sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu 

redakcionālo neatkarību un finansiālo 

31. uzsver, ka neatkarīgas un profesionālas 

plašsaziņas līdzekļu struktūras ir viens no 

svarīgākajiem plaukstošas demokrātiskas 

sabiedrības elementiem; tāpēc ir nobažījies 

par atpakaļrāpulību vārda brīvības jomā, 

gadījumiem, kad izdarīts politiskais 

spiediens uz žurnālistiem un viņi iebiedēti, 

tostarp par nepamatotu finanšu un citu 

veidu pārbaužu piemērošanu dažiem 

plašsaziņas līdzekļiem, ko veic vietējās un 

valsts mēroga iestādes, un pastāvīgo 

plašsaziņas līdzekļu polarizāciju politiskā 

un etniskā ziņā; aicina kompetentās 

iestādes rūpīgi izmeklēt uzbrukumus 

žurnālistiem un izstrādāt tiesisko 

regulējumu žurnālistu aizsardzībai; turklāt 

prasa steidzami rīkoties, lai garantētu 

Komunikācijas regulatora politisko, 

institucionālo un finansiālo neatkarību un 

nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz 

plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem, novēršot 

visas tiesību aktu nepilnības, kas 

sistemātiski kavē pilnīgu pārredzamību 

šajā jomā; atzīmē, ka ir būtiski īstenot šos 

pasākumus, lai nepieļautu jebkādu 

neatbilstīgu politisko ietekmi; prasa 

rīkoties, lai nodrošinātu plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu; turklāt prasa palielināt 

sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu 

redakcionālo neatkarību un finansiālo 

stabilitāti, ņemot vērā, ka Bosnijas un 
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stabilitāti, ņemot vērā, ka Bosnijas un 

Hercegovinas vienotībai ir svarīga 

sabiedriskas raidorganizācijas esība; pauž 

bažas, ka nav sākta kriminālvajāšana par 

mērķorientētiem kiberuzbrukumiem ziņu 

tīmekļa vietnēm; 

Hercegovinas vienotībai ir svarīga 

sabiedriskas raidorganizācijas esība; pauž 

bažas, ka nav sākta kriminālvajāšana par 

mērķorientētiem kiberuzbrukumiem ziņu 

tīmekļa vietnēm; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/6 

Grozījums Nr.  6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. atzīmē, ka ir veikti ierobežoti pasākumi 

un darbības, lai pielāgotos klimata 

pārmaiņām, un ir veikti sākotnējie 

pasākumi Natura 2000 dabas aizsardzības 

tīkla izveidei; aicina kompetentās iestādes 

izveidot saskaņotu tiesisko regulējumu 

vides aizsardzības un klimata jomā un 

nostiprināt stratēģisko plānošanu un 

saskaņu ar acquis šajās jomās; aicina 

kompetentās iestādes saskaņā ar ES vides 

standartiem novērst pārmērīgu gaisa 

piesārņojumu, tostarp piesārņojumu, ko 

izraisa Bosanskibrodas naftas pārstrādes 

rūpnīca; uzsver, ka Bosnijai un 

Hercegovinai pilnībā ir jāīsteno saistības, 

kas noteiktas Konvencijā par ietekmes uz 

vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 

(Espo, 1991. g.) un Protokols par 

stratēģisko vides novērtējumu (Kijeva, 

2003. g.); 

42. atzīmē, ka ir veikti ierobežoti pasākumi 

un darbības, lai pielāgotos klimata 

pārmaiņām, un ir veikti sākotnējie 

pasākumi Natura 2000 dabas aizsardzības 

tīkla izveidei; aicina kompetentās iestādes 

izveidot saskaņotu tiesisko regulējumu 

vides aizsardzības un klimata jomā un 

nostiprināt stratēģisko plānošanu un 

saskaņu ar acquis šajās jomās; aicina 

kompetentās iestādes saskaņā ar ES vides 

standartiem novērst pārmērīgu gaisa 

piesārņojumu; uzsver, ka Bosnijai un 

Hercegovinai pilnībā ir jāīsteno saistības, 

kas noteiktas Konvencijā par ietekmes uz 

vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 

(Espo, 1991. g.) un Protokols par 

stratēģisko vides novērtējumu (Kijeva, 

2003. g.); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/7 

Grozījums Nr.  7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  42.a aicina Bosnijas un Hercegovinas 

valdību reglamentēt un uzraudzīt 

hidroelektrostaciju būvniecību ekoloģiski 

jutīgos apgabalos, kā arī aizsargātās un 

potenciāli aizsargājamās teritorijās, un 

saglabāt pašreizējo nacionālo parku, tādu 

kā Sutjeskas Nacionālais parks un Unas 

Nacionālais parks, integritāti; iesaka 

uzlabot ietekmes uz vidi novērtējumu 

kvalitāti, lai ņemtu vērā ES standartus, 

kas noteikti ar Putnu direktīvu un 

Dzīvotņu direktīvu, kā arī Ūdens 

pamatdirektīvu; mudina Bosnijas un 

Hercegovinas valdību uzlabot 

pārredzamību, iesaistot sabiedrību un par 

plānotajiem projektiem rīkojot 

sabiedriskas apspriešanas ar vietējām 

kopienām, zinātniskajiem ekspertiem un 

pilsonisko sektoru; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/8 

Grozījums Nr.  8 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

45.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  45.a atbalsta nostāju, ka Berlīnes procesa 

kontekstā ir jāizveido Rietumbalkānu 

pilsoniskās sabiedrības forums, kas rada 

iespējas pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjiem no reģioniem apmainīties 

idejām, paust savus apsvērumus un 

formulēt konkrētus ieteikumus lēmumu 

pieņēmējiem; prasa šo procesu turpināt 

gaidāmajā samitā, kas 2016. gadā notiks 

Parīzē, un prasa rīkot sagatavošanas 

seminārus, iesaistot reģiona pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas; 

Or. en 

 

 

 


