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11.4.2016 B8-0441/9 

Grozījums Nr.  9 

Mario Borghezio 

ENF 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 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. atgādina, ka izdarīt grozījumus 

konstitūcijā drīkst tikai Bosnijas un 

Hercegovinas Parlamentārā asambleja ar 

administratīvo vienību piekrišanu, kā to 

paredz Bosnijas un Hercegovinas 

konstitūcijas 3. panta 5. punkta 

a) apakšpunkts, 4. panta 4. punkta 

d) apakšpunkts un 5. panta 3. punkta 

i) apakšpunkts; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/10 

Grozījums Nr.  10 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atzīmē Serbu Republikas prezidenta 

paziņojumu atlikt plānoto Serbu 

Republikas referendumu par Bosnijas un 

Hercegovinas valsts līmeņa tiesu iestāžu 

sistēmu; tomēr pauž nožēlu, ka šo lēmumu 

nav apstiprinājusi Serbu Republikas 

Nacionālā asambleja; prasa nodomu rīkot 

referendumu atcelt pavisam, jo tas ir 

pārbaudījums valsts kohēzijai, 

suverenitātei un integritātei un var 

apdraudēt centienus uzlabot visu Bosnijas 

un Hercegovinas iedzīvotāju 

sociālekonomisko stāvokli un sekmēt 

turpmāko progresu virzībā uz ES 

integrāciju; uzsver, ka jebkādi trūkumi 

Bosnijas un Hercegovinas tiesu iestāžu 

sistēmā ir jārisina, nevis īstenojot 

vienpusējas iniciatīvas, bet gan sadarbības 

garā un paplašinātā strukturētā dialogā 

par tieslietām; atgādina, ka saskaņā ar 

Deitonas pamatlīgumu Serbu Republikai 

nav atdalīšanās tiesību; 

7. norāda, ka Serbu Republikā plānotais 

referendums par Bosnijas un Hercegovinas 

valsts līmeņa tiesu iestāžu sistēmu, ko 

atcēla ES un augstās pārstāves izdarītā 

lielā spiediena dēļ, ir administratīvās 

vienības kompetence, un atzīst, ka Serbu 

Republikas valdībai ir šāds pienākums 

saskaņā ar Serbu Republikas 

konstitūcijas 70. un 77. pantu un Bosnijas 

un Hercegovinas konstitūcijas II panta 

1. sadaļu, turklāt abas šīs normas pilnībā 

atbilst standartiem, ko referendumiem ir 

noteikusi Eiropas Padome; turklāt 

norāda, ka Serbu Republikas pilsoņi vēlas 

paust savus uzskatus par likumiem un 

institūcijām, kas uzliktas ar augstās 

pārstāves dekrētu, pārkāpjot tiesiskumu 

un Deitonas pamatlīgumu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/11 

Grozījums Nr.  11 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. ir ļoti nobažījies par Serbu Republikas 

iekšlietu ministra paziņojumiem par 

Serbu Republikas īpašo policijas vienību 

turpmāko apmācību Krievijas Federācijā, 

sadarbības padziļināšanu, jo īpaši 

attiecībā uz informācijas apmaiņu, un 

nodomu iegādāties Krievijas militāro 

aprīkojumu; aicina Serbu Republikas 

iestādes neīstenot neatkarīgu ārpolitiku 

un drošības politiku, jo tas var nelabvēlīgi 

ietekmēt valsts līmeņa politiku; 

8. atzīmē, ka Bosnijas un Hercegovinas 

serbu iedzīvotājiem ir labvēlīga attieksme 

pret Krieviju, jo abām tautām ir 

vēsturiskas saiknes gan militārajā, gan 

kultūras un reliģijas jomā; vēlreiz norāda, 

cik būtiski ir respektēt serbu 

administratīvās vienības politiku Krievijas 

jautājumā, lai varētu saglabāt labas 

attiecības ar Bosniju un Hercegovinu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/12 

Grozījums Nr.  12 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka funkcionālas un stabilas 

tiesu sistēmas izveide ir ārkārtīgi svarīga, 

lai nodrošinātu valstī tiesiskumu un 

sekmētu Bosnijas un Hercegovinas 

turpmāko virzību uz ES; pauž bažas par 

politisko spēku pieaugošo spiedienu uz 

tiesu iestādēm; norāda, ka steidzami ir 

jārīkojas, lai nostiprinātu Bosnijas un 

Hercegovinas tiesu iestāžu neatkarību; jo 

īpaši ir nobažījies par gadījumiem, kuros 

notikusi politiska iejaukšanos tiesvedībā, 

kā arī par iecelšanas procedūru 

politizāciju tiesu iestādēs un par to, ka 

vērojama liela sadrumstalotība un 

tiesnešu profesionālās kvalifikācijas 

izvērtēšanai vēl aizvien pastāv četras 

dažādas tiesību sistēmas; atzinīgi vērtē 

atjaunināto 2014.–2018. gada tieslietu 

nozares reformas stratēģiju un prasa 

pieņemt rīcības plānu tās īstenošanai, 

kurā īpaši būtu uzsvērti valsts mēroga 

saskaņošanas centieni; uzskata, ka ir 

būtiski nodrošināt profesionālāku, 

neatkarīgāku un uzticamāku tiesu 

sistēmu, tostarp sistemātiski piemērot 

objektīvus kritērijus saistībā ar amatā 

iecelšanu; atzinīgi vērtē administratīvās 

vienības un valsts līmeņa tieslietu 

ministru parakstīto protokolu, kura 

mērķis ir reformēt valsts līmeņa tiesu 

iestāžu sistēmu un Augstākās tiesas un 

11. pauž bažas par augstā pārstāvja 

iesaistīšanos Tiesas darbā, kā tas bija 

2000. gadā, kad Bosnijai un Hercegovinai 

Tiesu likumu uzspieda ar dekrētu, un 

2015. gada oktobrī, kad augstais 

pārstāvis, nevis Tiesa, pasludināja sevi 

par konstitūcijas augstāko interpretētāju; 

atgādina par Eiropas Padomes 

Parlamentārās asamblejas Rezolūciju 

Nr. 1384 (2004), kurā norādīts, ka 

turpmāka starptautisko tiesnešu un 

augstā pārstāvja klātbūtne nav 

savietojama ar Deitonas pamatlīgumā 

garantēto suverenitāti; 
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prokuratūras padomi; atzinīgi vērtē 

ombudu iecelšanu amatā, taču pauž bažas 

par pašreizējām finanšu līdzekļu un 

cilvēkresursu grūtībām, ar kādām 

saskaras Ombududa birojs; prasa strauji 

pieņemt tiesību aktus par Ombuda 

reformu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/13 

Grozījums Nr.  13 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzsver, ka Bosnijā un Hercegovinā ir 

nopietnas problēmas saistībā ar ārvalstu 

kaujiniekiem un radikalizāciju; pauž bažas 

par jauniešu radikalizāciju, jo liels jauniešu 

skaits — salīdzinājumā ar citām šā reģiona 

valstīm — ir pievienojušies Daesh; prasa 

turpināt un nostiprināt pasākumus cīņā pret 

radikalizāciju un terorismu; atzinīgi vērtē 

centienus stiprināt starpreliģiju dialogu, 

tostarp politisko un reliģisko līderu kopīgo 

paziņojumu, kurā nosodīts terorisms un 

vardarbīgs ekstrēmisms; atzinīgi vērtē 

pirmos pasludinātos spriedumus par 

ārvalstu kaujiniekiem, pamatojoties uz 

noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar 

teroristu darbību finansēšanu, publisku 

kūdīšanu uz teroristu darbībām, kā arī 

organizēšanu un pievienošanos Daesh; 

prasa nekavējoties izstrādāt efektīvu 

deradikalizācijas programmu un veikt 

steidzamus pasākumus, lai saskaņā ar 

Pozitīvo darba kārtību jauniešiem 

Rietumbalkānu valstīs nodrošinātu 

labāku ekonomisko perspektīvu Bosnijas 

un Hercegovinas jauniešiem, tādējādi 

novēršot to saistīšanos ar radikālām un 

ekstrēmām ideoloģijām; mudina censties 

iesaistīt plašsaziņas līdzekļus, akadēmiskās 

aprindas un pilsonisko sabiedrību, lai 

palielinātu izpratni par radikalizācijas riska 

faktoriem, kas noved pie vardarbīga 

22. uzsver, ka Bosnijā un Hercegovinā ir 

nopietnas problēmas saistībā ar ārvalstu 

kaujiniekiem un radikalizāciju; pauž bažas 

par jauniešu radikalizāciju, jo liels jauniešu 

skaits — salīdzinājumā ar citām šā reģiona 

valstīm — ir pievienojušies Daesh; prasa 

turpināt un nostiprināt pasākumus cīņā pret 

radikalizāciju un terorismu; atzinīgi vērtē 

centienus stiprināt starpreliģiju dialogu, 

tostarp politisko un reliģisko līderu kopīgo 

paziņojumu, kurā nosodīts terorisms un 

vardarbīgs ekstrēmisms; atzinīgi vērtē 

pirmos pasludinātos spriedumus par 

ārvalstu kaujiniekiem, pamatojoties uz 

noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar 

teroristu darbību finansēšanu, publisku 

kūdīšanu uz teroristu darbībām, kā arī 

organizēšanu un pievienošanos Daesh; 

atgādina, ka valstī ir ļoti daudz labdarības 

organizāciju, kas piedāvā mācību 

stipendijas arābu valstīs, jo īpaši Saūda 

Arābijā; aicina kompetentās iestādes 

risināt ar šādām metodēm radikalizēto 

imamu problēmu; atzīmē Saūda Arābijas 

aizvien lielāko ietekmi un Irānas politiku 

atbalstošu frakciju rašanos Bosnijas 

valdībā; uzskata, ka šā jautājuma 

risināšanai būtu vēlams pieņemt un 

īstenot jaunu stratēģiju un rīcības plānu; 

mudina censties iesaistīt plašsaziņas 

līdzekļus, akadēmiskās aprindas un 
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ekstrēmisma; mudina izstrādāt valstu un 

reģionālus radikalizācijas izpratnes tīklus, 

pamatojoties uz labāko praksi un 

instrumentiem, kas pieejami ES mēroga 

Radikalizācijas izpratnes tīklā; mudina 

ciešāk sadarboties ar ES un kaimiņvalstu 

drošības dienestiem, tostarp apmainīties ar 

informāciju; mudina visā Bosnijā un 

Hercegovinā veikt policijas operācijas, lai 

apcietinātu personas, kas tiek turētas 

aizdomās par teroristu darbību 

organizēšanu, atbalstīšanu un finansēšanu; 

pilsonisko sabiedrību, lai palielinātu 

izpratni par radikalizācijas riska faktoriem, 

kas noved pie vardarbīga ekstrēmisma; 

mudina ciešāk sadarboties ar ES un 

kaimiņvalstu drošības dienestiem, tostarp 

apmainīties ar informāciju; mudina visā 

Bosnijā un Hercegovinā veikt policijas 

operācijas, lai apcietinātu personas, kas 

tiek turētas aizdomās par teroristu darbību 

organizēšanu, atbalstīšanu un finansēšanu; 

Or. en 

 

 


