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11.4.2016 B8-0441/3 

Poprawka  3 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie na temat Bośni i Hercegowiny za 2015 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje fakt, że w dniu 26 stycznia 

2016 r. Rada Ministrów Bośni i 

Hercegowiny przyjęła decyzję o 

ustanowieniu mechanizmu koordynacji w 

sprawach UE, a w dniu 9 lutego 2016 r. – 

stanowisko negocjacyjne w sprawie 

dostosowania układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu w związku z 

przystąpieniem Chorwacji do UE; 

przypomina, że UE potrzebuje tych 

elementów, obok istotnych postępów we 

wdrażaniu programu reform, by uznać 

wniosek o członkostwo za wiarygodny; 

apeluje o bezzwłoczne ujednolicenie 

stanowisk części składowych państwa w 

sprawie przyjętego mechanizmu 

koordynacji i zachęca do dalszego 

udoskonalania go dzięki współpracy 

między wszystkimi zainteresowanymi 

stronami; wzywa do jego szybkiego 

wdrożenia oraz konstruktywnej współpracy 

w kwestiach związanych z UE; podkreśla, 

że mechanizm ten jest niezbędny do 

skutecznego podejmowania decyzji w 

procesie przystąpienia do UE; z 

zadowoleniem przyjmuje pierwsze 

konkretne konsultacje, które odbyły się na 

szczeblu parlamentarnym i mają na celu 

pełne wdrożenie mechanizmu koordynacji, 

oraz zdecydowanie zachęca do dalszej 

intensyfikacji takich spotkań między 

instytucjonalnymi zainteresowanymi 

3. odnotowuje fakt, że w dniu 26 stycznia 

2016 r. Rada Ministrów Bośni i 

Hercegowiny przyjęła decyzję o 

ustanowieniu mechanizmu koordynacji w 

sprawach UE, a w dniu 9 lutego 2016 r. – 

stanowisko negocjacyjne w sprawie 

dostosowania układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu w związku z 

przystąpieniem Chorwacji do UE; 

przypomina, że UE potrzebuje tych 

elementów, obok istotnych postępów we 

wdrażaniu programu reform, by uznać 

wniosek o członkostwo za wiarygodny; 

apeluje o bezzwłoczne ujednolicenie 

stanowisk części składowych państwa w 

sprawie przyjętego mechanizmu 

koordynacji i zachęca do dalszego 

udoskonalania go dzięki współpracy 

między wszystkimi zainteresowanymi 

stronami; wzywa do jego szybkiego 

wdrożenia oraz konstruktywnej współpracy 

w kwestiach związanych z UE; podkreśla, 

że mechanizm ten jest niezbędny do 

skutecznego podejmowania decyzji w 

procesie przystąpienia do UE; z 

zadowoleniem przyjmuje pierwsze 

konkretne konsultacje, które odbyły się na 

szczeblu parlamentarnym i mają na celu 

pełne wdrożenie mechanizmu koordynacji, 

oraz zdecydowanie zachęca do dalszej 

intensyfikacji takich spotkań między 

instytucjonalnymi zainteresowanymi 
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stronami; ponownie apeluje o 

dostosowanie koncesji handlowych 

przyznanych na mocy układu o stabilizacji 

i stowarzyszeniu; uważa, że pełne 

wdrożenie układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu, w tym jego dostosowanie, 

stanowi ważny element zobowiązań Bośni 

i Hercegowiny wobec UE i jeden z 

warunków wstępnych zatwierdzenia 

kandydatury do członkostwa; zaleca 

również Bośni i Hercegowinie współpracę 

z państwami członkowskimi UE, służącą 

osiąganiu postępów na drodze do UE;  

stronami; zaleca również Bośni i 

Hercegowinie współpracę z państwami 

członkowskimi UE, służącą osiąganiu 

postępów na drodze do UE;  

Or. en 



 

AM\1091893PL.doc  PE579.858v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2016 B8-0441/4 

Poprawka  4 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie na temat Bośni i Hercegowiny za 2015 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przypomina o potrzebie kontynuowania 

również reform konstytucyjnych, 

prawnych i politycznych, które 

przekształcą Bośnię i Hercegowinę we w 

pełni skuteczne, integracyjne i 

funkcjonalne państwo, gwarantujące 

równość i reprezentację demokratyczną 

wszystkich składających się nań narodów, 

niezależnie od pochodzenia etnicznego i 

wyznania, zgodnie z zasadami wyrażonymi 

w poprzedniej rezolucji Parlamentu, w tym 

z kryteriami kopenhaskimi, dorobkiem 

prawnym UE, zaleceniami Komisji 

Weneckiej, a także z europejską konwencją 

praw człowieka i odnośnymi decyzjami 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;   

wzywa władze do aktywnego 

propagowania zasad prawowitej 

reprezentacji, federalizmu, decentralizacji i 

pomocniczości, a także wartości 

europejskich i znaczenia europejskiej 

perspektywy; zwraca się do instytucji UE o 

aktywne zaangażowanie w działania na 

rzecz znalezienia trwałego rozwiązania dla 

systemu konstytucyjnego Bośni i 

Hercegowiny;  

4. przypomina o potrzebie kontynuowania 

również reform konstytucyjnych, 

prawnych i politycznych, które 

przekształcą Bośnię i Hercegowinę we w 

pełni skuteczne, integracyjne i 

funkcjonalne państwo, gwarantujące 

równość i reprezentację demokratyczną 

wszystkich obywateli, niezależnie od 

pochodzenia etnicznego i wyznania, 

zgodnie z zasadami wyrażonymi w 

poprzedniej rezolucji Parlamentu, w tym z 

kryteriami kopenhaskimi, dorobkiem 

prawnym UE, zaleceniami Komisji 

Weneckiej, a także z europejską konwencją 

praw człowieka i odnośnymi decyzjami 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;  

wzywa władze do aktywnego 

propagowania zasad prawowitej 

reprezentacji, decentralizacji i 

pomocniczości, a także wartości 

europejskich i znaczenia europejskiej 

perspektywy; zwraca się do instytucji UE o 

aktywne zaangażowanie w działania na 

rzecz znalezienia trwałego rozwiązania dla 

systemu konstytucyjnego Bośni i 

Hercegowiny;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/5 

Poprawka  5 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie na temat Bośni i Hercegowiny za 2015 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. podkreśla, że niezależne i profesjonalne 

instytucje mediów to jeden z kluczowych 

elementów dobrze prosperującego 

społeczeństwa demokratycznego; jest w 

związku z tym zaniepokojony 

zaległościami w zakresie wolności 

wypowiedzi, przypadkami wywierania 

presji politycznej i zastraszania 

dziennikarzy, w tym poddawaniem 

niektórych mediów fałszywym inspekcjom 

finansowym i innym przez lokalne i 

krajowe organy polityczne, oraz ciągłej 

polaryzacji mediów reprezentujących 

poszczególne linie polityczne i etniczne; 

wzywa właściwe organy do 

przeprowadzenia gruntownego śledztwa w 

sprawie ataków na dziennikarzy i do 

utworzenia ram prawnych dla ochrony 

dziennikarzy; wzywa ponadto do podjęcia 

bezzwłocznych działań na rzecz 

zabezpieczenia niezależności politycznej, 

instytucjonalnej i finansowej Urzędu 

Regulacyjnego ds. Komunikacji oraz do 

zapewnienia przejrzystości struktury 

własnościowej mediów poprzez 

wypełnienie wszystkich luk legislacyjnych, 

które systematycznie uniemożliwiają pełną 

przejrzystość; zauważa, że wdrożenie tych 

środków ma kluczowe znaczenie dla 

wyeliminowania wszelkich niepożądanych 

wpływów politycznych; apeluje o podjęcie 

31. podkreśla, że niezależne i profesjonalne 

instytucje mediów to jeden z kluczowych 

elementów dobrze prosperującego 

społeczeństwa demokratycznego; jest w 

związku z tym zaniepokojony 

zaległościami w zakresie wolności 

wypowiedzi, przypadkami wywierania 

presji politycznej i zastraszania 

dziennikarzy, w tym poddawaniem 

niektórych mediów fałszywym inspekcjom 

finansowym i innym przez lokalne i 

krajowe organy polityczne, oraz ciągłej 

polaryzacji mediów reprezentujących 

poszczególne linie polityczne i etniczne; 

wzywa właściwe organy do 

przeprowadzenia gruntownego śledztwa w 

sprawie ataków na dziennikarzy i do 

utworzenia ram prawnych dla ochrony 

dziennikarzy; wzywa ponadto do podjęcia 

bezzwłocznych działań na rzecz 

zabezpieczenia niezależności politycznej, 

instytucjonalnej i finansowej Urzędu 

Regulacyjnego ds. Komunikacji oraz do 

zapewnienia przejrzystości struktury 

własnościowej mediów poprzez 

wypełnienie wszystkich luk legislacyjnych, 

które systematycznie uniemożliwiają pełną 

przejrzystość; zauważa, że wdrożenie tych 

środków ma kluczowe znaczenie dla 

wyeliminowania wszelkich niepożądanych 

wpływów politycznych; apeluje o podjęcie 
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działań w celu zapewnienia pluralizmu 

mediów oraz nadawania programów we 

wszystkich językach urzędowych; domaga 

się także zwiększenia niezależności 

redakcyjnej i stabilności finansowej 

mediów publicznych z uwagi na znaczenie 

istnienia nadawcy publicznego dla jedności 

Bośni i Hercegowiny; wyraża 

zaniepokojenie w związku z tym, że nie 

wszczyna się postępowań w sprawie 

ukierunkowanych ataków elektronicznych 

na strony informacyjne; 

działań w celu zapewnienia pluralizmu 

mediów; domaga się także zwiększenia 

niezależności redakcyjnej i stabilności 

finansowej mediów publicznych z uwagi 

na znaczenie istnienia nadawcy 

publicznego dla jedności Bośni i 

Hercegowiny; wyraża zaniepokojenie w 

związku z tym, że nie wszczyna się 

postępowań w sprawie ukierunkowanych 

ataków elektronicznych na strony 

informacyjne; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/6 

Poprawka  6 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie na temat Bośni i Hercegowiny za 2015 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. zwraca uwagę na ograniczone środki i 

działania podjęte w zakresie 

przystosowania się do zmiany klimatu, a 

także na pierwsze kroki w kierunku 

rozwinięcia sieci Natura 2000 dotyczącej 

ochrony przyrody; wzywa właściwe 

organy do ustanowienia 

zharmonizowanych ram prawnych dla 

ochrony środowiska i działań w dziedzinie 

klimatu oraz do umocnienia planowania 

strategicznego i dostosowania przepisów 

do dorobku prawnego w tych obszarach; 

wzywa właściwe organy do walki z 

nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza 

zgodnie z unijnymi normami 

środowiskowymi, w tym 

zanieczyszczeniem spowodowanym przez 

rafinerię ropy naftowej w Bosanskim 

Brodzie; ponownie podkreśla, że Bośnia i 

Hercegowina powinna całkowicie 

wypełnić swoje zobowiązania wynikające 

z Konwencji o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym 

(konwencja z Espoo z 1991 r.) oraz 

protokołu w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (protokół z 

Kijowa z 2003 r.);  

42. zwraca uwagę na ograniczone środki i 

działania podjęte w zakresie 

przystosowania się do zmiany klimatu, a 

także na pierwsze kroki w kierunku 

rozwinięcia sieci Natura 2000 dotyczącej 

ochrony przyrody; wzywa właściwe 

organy do ustanowienia 

zharmonizowanych ram prawnych dla 

ochrony środowiska i działań w dziedzinie 

klimatu oraz do umocnienia planowania 

strategicznego i dostosowania przepisów 

do dorobku prawnego w tych obszarach; 

wzywa właściwe organy do walki z 

nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza 

zgodnie z unijnymi normami 

środowiskowymi; ponownie podkreśla, że 

Bośnia i Hercegowina powinna całkowicie 

wypełnić swoje zobowiązania wynikające 

z Konwencji o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym 

(konwencja z Espoo z 1991 r.) oraz 

protokołu w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (protokół z 

Kijowa z 2003 r.);  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/7 

Poprawka  7 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie na temat Bośni i Hercegowiny za 2015 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  42a. wzywa rząd Bośni i Hercegowiny do 

uregulowania i monitorowania budowy 

elektrowni wodnych na obszarach 

wrażliwych pod względem środowiskowym 

oraz na obszarach chronionych i 

potencjalnie chronionych, a także do 

zachowania integralności istniejących 

parków narodowych, takich jak Park 

Narodowy Sutjeska i Park Narodowy 

Una; zaleca poprawę jakości ocen 

oddziaływania na środowisko, aby 

uwzględnić unijne standardy określone w 

dyrektywie ptasiej i siedliskowej oraz w 

ramowej dyrektywie wodnej; zachęca rząd 

Bośni i Hercegowiny do zwiększenia 

przejrzystości przez udział społeczeństwa 

oraz konsultacje społeczne w sprawie 

planowanych projektów z lokalnymi 

społecznościami, specjalistami 

naukowymi oraz społeczeństwem 

obywatelskim; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/8 

Poprawka  8 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie na temat Bośni i Hercegowiny za 2015 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45a. w kontekście procesu berlińskiego 

popiera utworzenie Forum Społeczeństwa 

Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich, 

które daje przedstawicielom społeczeństwa 

obywatelskiego z danych regionów okazję 

do wymiany poglądów, wyrażenia obaw i 

formułowania konkretnych zaleceń dla 

decydentów; apeluje o kontynuację tego 

procesu podczas następnego szczytu w 

Paryżu w 2016 r. oraz o zorganizowanie 

warsztatów przygotowawczych dla 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

w regionie; 

Or. en 

 

 


