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11.4.2016 B8-0441/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. víta skutočnosť, že rada ministrov Bosny 

a Hercegoviny 26. januára 2016 prijala 

rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje 

koordinačný mechanizmus pre záležitosti 

EÚ, a 9. februára 2016 rokovaciu pozíciu 

o prispôsobení dohody o stabilizácii 

a pridružení po pristúpení Chorvátska 

k EÚ; pripomína, že tieto prvky sú spolu 

s primeraným pokrokom dosahovaným vo 

vykonávaní programu reforiem potrebné na 

to, aby EÚ posúdila žiadosť o členstvo ako 

dôveryhodnú; žiada, aby sa stanovisko 

subjektov k prijatému mechanizmu 

koordinácie bezodkladne harmonizovalo 

a podporuje spoluprácu medzi všetkými 

zainteresovanými stranami na ďalšom 

zlepšení; vyzýva na jeho urýchlené 

zavedenie a naliehavo požaduje 

konštruktívnu spoluprácu v záležitostiach 

EÚ; zdôrazňuje, že tento mechanizmus je 

nevyhnutný na efektívne rozhodovanie 

v procese pristúpenia k EÚ; víta prvé 

konkrétne konzultácie, ktoré sa uskutočnili 

na parlamentnej úrovni, so zreteľom na 

úplné vykonávanie koordinačného 

mechanizmu, a dôrazne nabáda k ďalšiemu 

posilneniu týchto stretnutí medzi 

inštitucionálnymi aktérmi; opätovne trvá 

na prispôsobení obchodných koncesií 

poskytnutých podľa dohody o stabilizácii 

a pridružení; domnieva sa, že úplné 

vykonávanie dohody o stabilizácii 

3. víta skutočnosť, že rada ministrov Bosny 

a Hercegoviny 26. januára 2016 prijala 

rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje 

koordinačný mechanizmus pre záležitosti 

EÚ, a 9. februára 2016 rokovaciu pozíciu 

o prispôsobení dohody o stabilizácii 

a pridružení po pristúpení Chorvátska 

k EÚ; pripomína, že tieto prvky sú spolu 

s primeraným pokrokom dosahovaným vo 

vykonávaní programu reforiem potrebné na 

to, aby EÚ posúdila žiadosť o členstvo ako 

dôveryhodnú; žiada, aby sa stanovisko 

subjektov k prijatému mechanizmu 

koordinácie bezodkladne harmonizovalo 

a podporuje spoluprácu medzi všetkými 

zainteresovanými stranami na ďalšom 

zlepšení; vyzýva na jeho urýchlené 

zavedenie a naliehavo požaduje 

konštruktívnu spoluprácu v záležitostiach 

EÚ; zdôrazňuje, že tento mechanizmus je 

nevyhnutný na efektívne rozhodovanie 

v procese pristúpenia k EÚ; víta prvé 

konkrétne konzultácie, ktoré sa uskutočnili 

na parlamentnej úrovni, so zreteľom na 

úplné vykonávanie koordinačného 

mechanizmu, a dôrazne nabáda k ďalšiemu 

posilneniu týchto stretnutí medzi 

inštitucionálnymi aktérmi; odporúčam aby 

Bosna a Hercegovina do svojho pokroku 

smerom k EÚ zapájala aj členské štáty EÚ;  
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a pridružení vrátane jej prispôsobenia je 

dôležitým prvkom záväzku Bosny 

a Hercegoviny voči EÚ a jednou 

z významných podmienok podpory jej 

kandidatúry na členstvo v EÚ; odporúčam 

aby Bosna a Hercegovina do svojho 

pokroku smerom k EÚ zapájala aj členské 

štáty EÚ;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. znova zdôrazňuje potrebu pokračovať aj 

s ústavnými, právnymi a politickými 

reformami, ktoré by Bosnu a Hercegovinu 

premenili na účinný, inkluzívny a plne 

fungujúci štát a pritom zaručili rovnosť 

a demokratické zastúpenie všetkých jej 

štátotvorných národov a občanov bez 

ohľadu na ich etnickú alebo náboženskú 

príslušnosť v súlade so zásadami 

vyjadrenými vo svojom predchádzajúcom 

uznesení vrátane kodanských kritérií 

a acquis EÚ, odporúčaní Benátskej komisie 

a Európskeho dohovoru o ľudských 

právach (EDĽP) a príslušných rozhodnutí 

Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP); 

vyzýva verejné orgány, aby aktívne 

presadzovali zásady legitímneho 

zastúpenia, federalizmu, decentralizácie 

a subsidiarity, európske hodnoty a význam 

európskej perspektívy; vyzýva inštitúcie 

EÚ, aby sa aktívne zapojili do úsilia 

o nájdenie udržateľného riešenia ústavného 

usporiadania Bosny a Hercegoviny;  

4. znova zdôrazňuje potrebu pokračovať aj 

s ústavnými, právnymi a politickými 

reformami, ktoré by Bosnu a Hercegovinu 

premenili na účinný, inkluzívny a plne 

fungujúci štát a pritom zaručili rovnosť 

a demokratické zastúpenie všetkých jej 

občanov bez ohľadu na ich etnickú alebo 

náboženskú príslušnosť v súlade 

so zásadami vyjadrenými vo svojom 

predchádzajúcom uznesení vrátane 

kodanských kritérií a acquis EÚ, 

odporúčaní Benátskej komisie 

a Európskeho dohovoru o ľudských 

právach (EDĽP) a príslušných rozhodnutí 

Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP); 

vyzýva verejné orgány, aby aktívne 

presadzovali zásady legitímneho 

zastúpenia, decentralizácie a subsidiarity, 

európske hodnoty a význam európskej 

perspektívy; vyzýva inštitúcie EÚ, aby sa 

aktívne zapojili do úsilia o nájdenie 

udržateľného riešenia ústavného 

usporiadania Bosny a Hercegoviny;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že nezávislé 

a profesionálne mediálne inštitúcie sú 

jednou z kľúčových zložiek prekvitajúcej 

demokratickej spoločnosti; vyjadruje preto 

znepokojenie spiatočníckymi krokmi 

v oblasti slobody prejavu, prípadmi 

politického nátlaku a zastrašovania 

novinárov vrátane vystavenia niektorých 

mediálnych spoločností falošným 

finančným a iným kontrolám zo strany 

miestnych a celoštátnych orgánov 

a pokračujúcou polarizáciou médií na 

základe politickej a etnickej príslušnosti; 

vyzýva príslušné orgány, aby vykonali 

dôsledné vyšetrovanie útokov na novinárov 

a aby vytvorili právny rámec ochrany 

novinárov; navyše naliehavo vyzýva na 

urýchlené zabezpečenie politickej, 

inštitucionálnej a finančnej nezávislosti 

regulačného orgánu pre oblasť komunikácií 

a na zaručenie transparentnosti vlastníctva 

médií odstránením všetkých medzier 

v právnych predpisoch, ktoré systematicky 

bránia úplnej transparentnosti; konštatuje, 

že realizácia týchto opatrení je kľúčová na 

zabezpečenie toho, aby nedochádzalo 

k žiadnym nenáležitým politickým tlakom; 

žiada zabezpečenie plurality médií 

a vysielania vo všetkých úradných 

jazykoch; vzhľadom na význam existencie 

verejnoprávneho vysielania pre jednotu 

31. zdôrazňuje, že nezávislé 

a profesionálne mediálne inštitúcie sú 

jednou z kľúčových zložiek prekvitajúcej 

demokratickej spoločnosti; vyjadruje preto 

znepokojenie spiatočníckymi krokmi 

v oblasti slobody prejavu, prípadmi 

politického nátlaku a zastrašovania 

novinárov vrátane vystavenia niektorých 

mediálnych spoločností falošným 

finančným a iným kontrolám zo strany 

miestnych a celoštátnych orgánov 

a pokračujúcou polarizáciou médií na 

základe politickej a etnickej príslušnosti; 

vyzýva príslušné orgány, aby vykonali 

dôsledné vyšetrovanie útokov na novinárov 

a aby vytvorili právny rámec ochrany 

novinárov; navyše naliehavo vyzýva na 

urýchlené zabezpečenie politickej, 

inštitucionálnej a finančnej nezávislosti 

regulačného orgánu pre oblasť komunikácií 

a na zaručenie transparentnosti vlastníctva 

médií odstránením všetkých medzier 

v právnych predpisoch, ktoré systematicky 

bránia úplnej transparentnosti; konštatuje, 

že realizácia týchto opatrení je kľúčová na 

zabezpečenie toho, aby nedochádzalo 

k žiadnym nenáležitým politickým tlakom; 

žiada zabezpečenie plurality médií; 

vzhľadom na význam existencie 

verejnoprávneho vysielania pre jednotu 

Bosny a Hercegoviny vyzýva tiež na 
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Bosny a Hercegoviny vyzýva tiež na 

posilnenie redakčnej nezávislosti 

a finančnej stability verejnoprávneho 

vysielania; vyjadruje znepokojenie tým, že 

sa trestne nestíhajú kybernetické útoky 

namierené proti informačným stránkam; 

posilnenie redakčnej nezávislosti 

a finančnej stability verejnoprávneho 

vysielania; vyjadruje znepokojenie tým, že 

sa trestne nestíhajú kybernetické útoky 

namierené proti informačným stránkam; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. berie vedomie opatrenia a kroky 

vykonané na prispôsobenie sa zmene klímy 

a počiatočné kroky na rozvoj siete ochrany 

prírody Natura 2000; vyzýva príslušné 

orgány, aby zaviedli harmonizovaný 

právny rámec ochrany životného prostredia 

a opatrení v oblasti klímy a aby posilnili 

strategické plánovanie a zabezpečenie 

súladu s acquis v týchto oblastiach; vyzýva 

príslušné orgány, aby v súlade s normami 

EÚ v oblasti životného prostredia zabránili 

nadmernému znečisťovaniu ovzdušia, a to 

aj pokiaľ ide o znečistenie spôsobené 

ropnou rafinériou v Bosanskom Brode; 

opakuje, že je potrebné, aby Bosna 

a Hercegovina v plnej miere plnila svoje 

záväzky týkajúce sa Dohovoru o hodnotení 

vplyvu na životné prostredie presahujúceho 

štátne hranice (Espoo, 1991) a jeho 

Protokolu o strategickom 

environmentálnom hodnotení (Kyjev, 

2003);  

42. berie vedomie opatrenia a kroky 

vykonané na prispôsobenie sa zmene klímy 

a počiatočné kroky na rozvoj siete ochrany 

prírody Natura 2000; vyzýva príslušné 

orgány, aby zaviedli harmonizovaný 

právny rámec ochrany životného prostredia 

a opatrení v oblasti klímy a aby posilnili 

strategické plánovanie a zabezpečenie 

súladu s acquis v týchto oblastiach; vyzýva 

príslušné orgány, aby v súlade s normami 

EÚ v oblasti životného prostredia zabránili 

nadmernému znečisťovaniu ovzdušia; 

opakuje, že je potrebné, aby Bosna 

a Hercegovina v plnej miere plnila svoje 

záväzky týkajúce sa Dohovoru o hodnotení 

vplyvu na životné prostredie presahujúceho 

štátne hranice (Espoo, 1991) a jeho 

Protokolu o strategickom 

environmentálnom hodnotení (Kyjev, 

2003); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  42a. vyzýva vládu Bosny a Hercegoviny, 

aby regulovala a kontrolovala budovanie 

vodných elektrární v ekologicky citlivých 

oblastiach, ako aj v chránených 

a potenciálne chránených oblastiach, 

a aby zachovala neporušenosť 

existujúcich národných parkov, akými sú 

Národný park Sutjeska a Národný park 

Una; odporúča zlepšiť kvalitu posúdení 

vplyvov na životné prostredie tak, aby 

zohľadnili normy EÚ stanovené 

s smernici o vtákoch, smernici 

o biotopoch a v rámcovej smernici o vode; 

povzbudzuje vládu Bosny a Hercegoviny 

k tomu, aby zvýšila transparentnosť 

prostredníctvom verejnej účasti 

a konzultácií o plánovaných projektoch 

s miestnymi spoločenstvami, vedeckými 

expertmi a občianskym sektorom; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  45a. v tomto kontexte podporuje berlínsky 

proces a vytvorenie fóra občianskej 

spoločnosti krajín západného Balkánu, 

ktoré poskytuje príležitosť pre zástupcov 

občianskej spoločnosti z regiónu na 

výmenu nápadov, vyjadrenie svojich obáv 

a sformulovanie konkrétnych odporúčaní 

pre subjekty s rozhodovacími 

právomocami; vyzýva na pokračovanie 

tohto procesu na nadchádzajúcom samite, 

ktorý sa uskutoční v roku 2016 v Paríži, 

a na usporiadanie prípravných seminárov 

so zapojením organizácií občianskej 

spoločnosti v regióne; 

Or. en 

 

 


