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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 ύκβαζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΑΓ) 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-

4. ππελζπκίδεη όηη ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ 

πληάγκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 

κόλν ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαηόπηλ ζπκθσλίαο 

κεηαμύ ησλ δηνηθεηηθώλ νληνηήησλ, 

όπσο πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 3.5α), 

4.4δ) θαη 5.3ζ) ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο· 
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7. ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο εξβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

(Republika Srpska) γηα ηελ αλαβνιή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ δεκνςεθίζκαηνο 
ζηε Σεξβηθή Δεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο-

Εξδεγνβίλεο κε αληηθείκελν ην δηθαζηηθό 

ζύζηεκα ζε επίπεδν θξάηνπο· εθθξάδεη, 

σζηόζν, ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ε 

απόθαζε απηή δελ πέξαζε από ηελ 

Δζλνζπλέιεπζε ηεο εξβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο· 

δεηεί λα εγθαηαιεηθζεί ζπλνιηθά ε ηδέα 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, θαζώο απνηειεί 

πξόθιεζε γηα ηε ζπλνρή, ηελ θπξηαξρία 

θαη ηελ αθεξαηόηεηα ηεο ρώξαο θαη 

απεηιεί λα ππνλνκεύζεη ηηο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο όισλ ησλ πνιηηώλ ηεο 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαη επίηεπμεο 

πεξαηηέξσ πξνόδνπ ζηε δηαδηθαζία 

έληαμεο ζηελ ΔΔ· ηνλίδεη όηη 

νπνηεζδήπνηε αδπλακίεο ζην δηθαζηηθό 

ζύζηεκα ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ζε πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο θαη όρη κέζσ κνλνκεξώλ 

πξσηνβνπιηώλ, ζην πιαίζην ηνπ 

δηεπξπκέλνπ δηαξζξσκέλνπ δηαιόγνπ γηα 

ηε δηθαηνζύλε· ππελζπκίδεη όηη, βάζεη ηεο 

Σπκθσλίαο ηνπ Νηέηηνλ, ε εξβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

7. αλαγλσξίδεη όηη ην πξνγξακκαηηζκέλν 

δεκνςήθηζκα ζηε Σεξβηθή Δεκνθξαηία 

ηεο Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο κε αληηθείκελν 

ην δηθαζηηθό ζύζηεκα ζε επίπεδν θξάηνπο, 

ην νπνίν αθπξώζεθε ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο 

πίεζεο πνπ αζθήζεθε από ηελ ΔΔ θαη ηνλ 

Ύπαην Δθπξόζσπν, ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ 

νληνηήησλ, θαη αλαγλσξίδεη ην θαζήθνλ 

ηεο θπβέξλεζεο ηεο εξβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

βάζεη ησλ άξζξσλ 70 θαη 77 ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαη ηνπ άξζξνπ 

ΙΙ ελόηεηα 1 ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ακθόηεξα εθ ησλ 

νπνίσλ ηεξνύλ πιήξσο ηα πξόηππα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ζρεηηθά κε ηα 

δεκνςεθίζκαηα· αλαγλσξίδεη, αθόκε, 

ηελ επηζπκία ησλ πνιηηώλ ηεο εξβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηνπο λόκνπο θαη ηνπο ζεζκνύο πνπ 

επηβιήζεθαλ κέζσ δηαηάγκαηνο από ηνλ 

Ύπαην Δθπξόζσπν θαηά παξάβαζε ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο Σπκθσλίαο ηνπ 

Νηέηηνλ· 
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8. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηηο 

δειώζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηεο 

εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή 

εθπαίδεπζε εηδηθώλ αζηπλνκηθώλ 

νκάδσλ ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο ζηε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία, ηελ εκβάζπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, θαη ηελ 

πξόζεζε γηα αγνξά ξσζηθνύ 

ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ· θαιεί ηηο 

αξρέο ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο λα κελ 

αθνινπζήζνπλ αλεμάξηεηε εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθαιείαο, ε νπνία 

ζα κπνξνύζε λα ππνλνκεύζεη ηελ 

πνιηηηθή ζε θξαηηθό επίπεδν· 

8. ζεκεηώλεη όηη ν ζεξβηθόο πιεζπζκόο 

ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο ηεξεί ζεηηθή 

ζηάζε πξνο ηε Ρσζία ιόγσ ησλ 

ηζηνξηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ δύν ιαώλ 

ζηνλ ζηξαηησηηθό ηνκέα, θαζώο θαη ζηνλ 

πνιηηηζηηθό θαη ζξεζθεπηηθό ηνκέα· 

επαλαιακβάλεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα 

γίλεηαη ζεβαζηή ε πνιηηηθή ηεο ζεξβηθήο 

δηνηθεηηθήο νληόηεηαο γηα ηε Ρσζία 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη κηα θαιή 

ζρέζε κε ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε· 

Or. en 
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11. ηνλίδεη όηη έλα ιεηηνπξγηθό θαη 

ζηαζεξό δηθαζηηθό ζύζηεκα είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθό πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ην θξάηνο δηθαίνπ ζηε 

ρώξα θαη λα ζεκεησζεί πεξαηηέξσ 

πξόνδνο ζηελ πνξεία ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο πξνο ηελ ΔΔ· εθθξάδεη 

αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ απμεκέλε πίεζε 

πνπ αζθνύλ πνιηηηθνί παξάγνληεο ζην 

δηθαζηηθό ζύζηεκα· επηζεκαίλεη ηελ 

έθηαθηε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ δηθαζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ηδίσο γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνιηηηθώλ παξεκβάζεσλ 

ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ 

πνιηηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

δηέπνπλ ηνπο δηνξηζκνύο ζην δηθαζηηθό 

ζώκα, ηνλ ζπλερηδόκελν θαηαθεξκαηηζκό 

ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά λνκηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηελ έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθνύ θαη αληηθεηκεληθνύ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ 

δηθαζηώλ· επηδνθηκάδεη ηελ 

επηθαηξνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε 

κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο δηθαηνζύλεο 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2018 θαη δεηεί λα 

θαηαξηηζηεί ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

πξνζπάζεηεο ελαξκόληζεο ζε νιόθιεξε ηε 

11. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ αλάκεημε 

ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζώπνπ ζην έξγν ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, όπσο ζπλέβε ην 2000, κε 

ηελ επηβνιή ηνπ Νόκνπ ζρεηηθά κε ην 

Γηθαζηήξην ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο 

κέζσ δηαηάγκαηνο θαη, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2015, κε ηε δήισζή ηνπ όηη ν ίδηνο, θαη 

όρη ην Γηθαζηήξην, είλαη ν ππέξηαηνο 

εξκελεπηήο ηνπ πληάγκαηνο· 

ππελζπκίδεη ην ςήθηζκα 1384 (2004) ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν ε ζπλερηδόκελε παξνπζία 

δηεζλώλ δηθαζηώλ θαη ηνπ Ύπαηνπ 

Δθπξνζώπνπ είλαη αζύκβαηε κε ηελ 

θπξηαξρία πνπ θαηνρπξώλεη ε πκθσλία 

ηνπ Νηέηηνλ· 
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ρώξα· ζεσξεί απαξαίηεηε ηε δηαζθάιηζε 

ελόο πην επαγγεικαηηθνύ, αλεμάξηεηνπ 

θαη ππεύζπλνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο, 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηε 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή αληηθεηκεληθώλ 

θξηηεξίσλ γηα ηνπο δηνξηζκνύο· εθθξάδεη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην πξσηόθνιιν 

πνπ ππνγξάθεθε από ηνπο ππνπξγνύο 

δηθαηνζύλεο ζε επίπεδν θξάηνπο θαη 

νληνηήησλ κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ ζην δηθαζηηθό ζύζηεκα 

ζε επίπεδν θξάηνπο όζν θαη ζην Αλώηαην 

Γηθαζηηθό θαη Δηζαγγειηθό πκβνύιην· 

επηδνθηκάδεη ηνλ δηνξηζκό 

Γηακεζνιαβεηώλ, σζηόζν εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηηο ζπλερηδόκελεο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Γξαθείν 

ηνπ Γηακεζνιαβεηή όζνλ αθνξά ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο· 

δεηεί ηελ ηαρεία έγθξηζε ηνπ λόκνπ γηα ηε 

κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή· 

Or. en 



 

AM\1091899EL.doc  PE579.858v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0441/13 

Τροπολογία  13 

Mario Borghezio 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηε Βνζλία-Εξδεγνβίλε 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 22 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

22. ηνλίδεη όηη ε Βνζλία-Εξδεγνβίλε έρεη 

επεξεαζηεί ζνβαξά από ην θαηλόκελν ησλ 

μέλσλ καρεηώλ θαη ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

ησλ λέσλ, έλαο κεγάινο αξηζκόο ησλ 

νπνίσλ, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο λένπο άιισλ 

ρσξώλ ηεο πεξηνρήο, πξνζρώξεζαλ ζην 

Daesh· δεηεί λα ζπλερηζηνύλ θαη λα 

εληζρπζνύλ ηα κέηξα θαηά ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· επηδνθηκάδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε ηνπ 

δηαζξεζθεπηηθνύ δηαιόγνπ, κεηαμύ άιισλ, 

κέζσ ηεο θνηλήο δήισζεο ησλ πνιηηηθώλ 

θαη ζξεζθεπηηθώλ εγεηώλ πνπ θαηαδηθάδεη 

ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηνλ βίαην εμηξεκηζκό· 

ραηξεηίδεη ηηο πξώηεο απνθάζεηο θαηά ησλ 

μέλσλ καρεηώλ γηα ηα αδηθήκαηα 

ρξεκαηνδόηεζεο ηξνκνθξαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δεκόζηαο ππνθίλεζεο 

ηξνκνθξαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο 

θαη νξγάλσζεο θαη πξνζρώξεζεο ζην 

Daesh· δεηεί λα δεκηνπξγεζνύλ άκεζα 

απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα 

απνξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη λα 

θαηαβιεζνύλ επεηγόλησο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ παξνρή θαιύηεξεο νηθνλνκηθήο 

πξννπηηθήο γηα ηνπο λένπο ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ην 

ζεηηθό ζεκαηνιόγην γηα ηε λενιαία ζηα 

22. ηνλίδεη όηη ε Βνζλία-Εξδεγνβίλε έρεη 

επεξεαζηεί ζνβαξά από ην θαηλόκελν ησλ 

μέλσλ καρεηώλ θαη ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

ησλ λέσλ, έλαο κεγάινο αξηζκόο ησλ 

νπνίσλ, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο λένπο άιισλ 

ρσξώλ ηεο πεξηνρήο, πξνζρώξεζαλ ζην 

Daesh· δεηεί λα ζπλερηζηνύλ θαη λα 

εληζρπζνύλ ηα κέηξα θαηά ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· επηδνθηκάδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε ηνπ 

δηαζξεζθεπηηθνύ δηαιόγνπ, κεηαμύ άιισλ, 

κέζσ ηεο θνηλήο δήισζεο ησλ πνιηηηθώλ 

θαη ζξεζθεπηηθώλ εγεηώλ πνπ θαηαδηθάδεη 

ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηνλ βίαην εμηξεκηζκό· 

ραηξεηίδεη ηηο πξώηεο απνθάζεηο θαηά ησλ 

μέλσλ καρεηώλ γηα ηα αδηθήκαηα 

ρξεκαηνδόηεζεο ηξνκνθξαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δεκόζηαο ππνθίλεζεο 

ηξνκνθξαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο 

θαη νξγάλσζεο θαη πξνζρώξεζεο ζην 

Daesh· ππελζπκίδεη ηελ έληνλε παξνπζία 

θηιαλζξσπηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ππνηξνθίεο ζε αξαβηθέο 

ρώξεο, θαη θπξίσο ζηε ανπδηθή Αξαβία· 

δεηεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα ησλ 

ηκάκεδσλ πνπ ξηδνζπαζηηθνπνηνύληαη κε 

ηέηνηεο κεζόδνπο· ζεκεηώλεη ηελ 
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Γπηηθά Βαιθάληα, θάηη ην νπνίν ζα ηνπο 

απνκαθξύλεη από ηηο ξηδνζπαζηηθέο θαη 

αθξαίεο ηδενινγίεο· ελζαξξύλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλόηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

ζηελ πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλόηεηαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

εμέιημε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζε βίαην 

εμηξεκηζκό· ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε 

εζληθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ δηθηύσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, ζηε βάζε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ην ελσζηαθήο εκβέιεηαο δίθηπν 

γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε· ελζαξξύλεη ηε 

ζηελόηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο 

αζθαιείαο ηεο ΕΕ θαη ησλ γεηηνληθώλ 

ρσξώλ, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ· ελζαξξύλεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αζηπλνκηθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζε νιόθιεξε ηε Βνζλία-

Εξδεγνβίλε κε ζηόρν ηε ζύιιεςε ππόπησλ 

γηα νξγάλσζε, ππνζηήξημε θαη 

ρξεκαηνδόηεζε ηξνκνθξαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ· 

εληζρπκέλε επηξξνή ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ παξνπζία θηιντξαληθώλ 

παξαηάμεσλ ζηε βνζληαθή θπβέξλεζε· 

ζεσξεί ζθόπηκε ηελ έγθξηζε θαη 

εθαξκνγή λέαο ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ 

δεηήκαηνο· ελζαξξύλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα ζπλεξγαζία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ πξνζπάζεηα 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζε βίαην εμηξεκηζκό· 

ελζαξξύλεη ηε ζηελόηεξε ζπλεξγαζία κε 

ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο ηεο ΕΕ θαη ησλ 

γεηηνληθώλ ρσξώλ, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ· ελζαξξύλεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αζηπλνκηθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζε νιόθιεξε ηε Βνζλία-

Εξδεγνβίλε κε ζηόρν ηε ζύιιεςε ππόπησλ 

γηα νξγάλσζε, ππνζηήξημε θαη 

ρξεκαηνδόηεζε ηξνκνθξαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ· 
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