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11.4.2016 B8-0441/9 

Poprawka  9 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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, że zmian w Konstytucji 

może dokonywać jedynie Zgromadzenie 

Parlamentarne Bośni i Hercegowiny po 

uzyskaniu zgody części składowych 

państwa zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 

ust. 4 lit. d) oraz art. 5 ust. 3 lit. i) 

konstytucji Bośni i Hercegowiny; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/10 

Poprawka  10 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. odnotowuje fakt, że prezydent Republiki 

Serbskiej zapowiedział odroczenie 

planowanego referendum w Republice 

Serbskiej w sprawie państwowego szczebla 

sądownictwa w Bośni i Hercegowinie; 

ubolewa jednak, że decyzja ta nie została 

uchwalona przez Zgromadzenie 

Narodowe Republiki Serbskiej; wzywa do 

całkowitego zarzucenia pomysłu 

referendum, gdyż jest ono równoznaczne z 

kwestionowaniem spójności, 

suwerenności i integralności państwa oraz 

stanowi zagrożenie dla dążeń do poprawy 

sytuacji społeczno-gospodarczej 

wszystkich obywateli Bośni i Hercegowiny 

oraz do dalszych postępów w procesie 

integracji europejskiej; podkreśla, że 

niedostatkami sądownictwa w Bośni i 

Hercegowinie należy zająć się w ramach 

zorganizowanego dialogu na temat 

wymiaru sprawiedliwości, w duchu 

współpracy, a nie w formie 

jednostronnych inicjatyw; przypomina, że 

na mocy porozumienia z Dayton 

Republika Serbska nie ma prawa do 

secesji; 

7. przyznaje, że planowane referendum w 

Republice Serbskiej w sprawie 

państwowego szczebla sądownictwa w 

Bośni i Hercegowinie, odwołane z uwagi 

na ogromną presję ze strony UE i 

wysokiego przedstawiciela, leży w 

kompetencji danej części składowej i 

uznaje zobowiązanie rządu Republiki 

Serbskiej wynikające z art. 70 i art. 77 jej 

konstytucji, a także art. II, sekcja 1 

konstytucji Bośni i Hercegowiny, które 

wyraźnie odpowiadają standardom Rady 

Europy w zakresie organizowania 

referendów; ponadto uznaje wolę 

obywateli Republiki Serbskiej do 

wyrażania własnych poglądów na temat 

przepisów i instytucji ustanowionych 

dekretem wysokiego przedstawiciela, 

stanowiących pogwałcenie zasad 

praworządności i porozumienia z Dayton; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/11 

Poprawka  11 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest głęboko zaniepokojony 

oświadczeniami ministra spraw 

wewnętrznych Republiki Serbskiej na 

temat przyszłego szkolenia specjalnych 

jednostek policji Republiki Serbskiej w 

Federacji Rosyjskiej, zacieśnienia 

współpracy, zwłaszcza w zakresie wymiany 

informacji, a także zamiaru zakupu 

rosyjskiego sprzętu wojskowego; wzywa 

władze Republiki Serbskiej, by nie 

prowadziły niezależnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, która 

mogłaby podważać politykę na szczeblu 

państwa; 

8. zwraca uwagę, że Serbowie w Bośni i 

Hercegowinie mają pozytywny stosunek 

do Rosji z uwagi na militarne, kulturowe i 

religijne więzi historyczne tych narodów; 

ponownie podkreśla znaczenie 

poszanowania polityki prowadzonej przez 

Republikę Serbską względem Rosji w celu 

podtrzymania dobrych relacji z Bośnią i 

Hercegowiną; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/12 

Poprawka  12 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, że działający i stabilny 

wymiar sprawiedliwości ma kapitalne 

znaczenie dla zapewnienia praworządności 

w kraju i jego dalszych postępów na 

drodze do UE; jest zaniepokojony 

zwiększonymi naciskami na sądownictwo 

ze strony podmiotów politycznych; 

stwierdza pilną potrzebę poprawy 

niezawisłości sądownictwa w Bośni i 

Hercegowinie; jest szczególnie 

zaniepokojony przypadkami ingerencji 

politycznych w postępowania sądowe, 

upolitycznieniem procedur mianowania 

na stanowiska w sądownictwie, 

utrzymującym się podziałem na cztery 

różne systemy prawne oraz brakiem 

skutecznego i obiektywnego systemu 

oceny kwalifikacji zawodowych sędziów; z 

zadowoleniem przyjmuje uaktualnioną 

strategię reform wymiaru sprawiedliwości 

na lata 2014–2018 i apeluje o 

opracowanie planu działań służących 

realizacji tej strategii, który skupi się 

przede wszystkim na dążeniach do 

harmonizacji w wymiarze 

ogólnokrajowym; uważa, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie bardziej 

profesjonalnego, niezależnego i 

rozliczalnego wymiaru sprawiedliwości, 

co obejmuje systematyczne stosowanie 

obiektywnych kryteriów mianowania; z 

11. wyraża zaniepokojenie, że wysoki 

przedstawiciel angażuje się w prace 

Trybunału, tak jak miało to miejsce np. w 

2000 r., kiedy wprowadził dekretem 

ustawę o Trybunale Bośni i Hercegowiny, 

a także w październiku 2015 r., kiedy 

oświadczył, że to jego urząd, a nie 

Trybunał, jest najwyższą instancją 

odpowiadającą za interpretację 

konstytucji; przypomina rezolucję 1384 

(2004) Zgromadzenia Parlamentarnego 

Rady Europy, która uznaje, że ciągła 

obecność międzynarodowych sędziów oraz 

wysokiego przedstawiciela jest niezgodna 

z suwerennością gwarantowaną na mocy 

porozumienia z Dayton; 
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zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

ministrowie sprawiedliwości państwa i 

jego części składowych podpisali protokół 

mający na celu zreformowanie 

sądownictwa na szczeblu państwowym 

oraz Wysokiej Rady Sędziów i 

Prokuratorów; z zadowoleniem przyjmuje 

powołanie rzeczników praw 

obywatelskich, ale jest zaniepokojony 

utrzymującymi się trudnościami 

finansowymi i kadrowymi w biurze 

rzecznika praw obywatelskich; wzywa do 

szybkiego przyjęcia ustawy o reformie 

urzędu rzecznika praw obywatelskich; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/13 

Poprawka  13 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że Bośnia i Hercegowina 

poważnie ucierpiała na skutek zjawiska 

zagranicznych bojowników i radykalizacji; 

wyraża zaniepokojenie radykalizacją wśród 

młodych ludzi, którzy licznie – w 

porównaniu z innymi państwami regionu – 

przyłączają się do Państwa Islamskiego; 

wzywa do kontynuowania i nasilenia 

działań mających na celu zwalczanie 

radykalizacji i terroryzmu; z zadowoleniem 

przyjmuje działania na rzecz wzmocnienia 

dialogu międzyreligijnego, w tym wspólne 

oświadczenie przywódców politycznych i 

religijnych potępiające terroryzm i brutalny 

ekstremizm; z zadowoleniem przyjmuje 

pierwsze wyroki w sprawach dotyczących 

zagranicznych bojowników w związku z 

przestępstwami finansowania działań 

terrorystycznych, publicznego zachęcania 

do działań terrorystycznych oraz 

organizowania działalności Państwa 

Islamskiego i przyłączania się do niego; 

domaga się natychmiastowego 

opracowania skutecznych programów 

deradykalizacji oraz bezzwłocznego 

podjęcia wysiłków na rzecz zapewnienia 

lepszych perspektyw ekonomicznych dla 

młodych ludzi w Bośni i Hercegowinie, 

zgodnie z pozytywnym programem na 

rzecz młodzieży na Bałkanach 

Zachodnich, zniechęcając ich w ten 

22. podkreśla, że Bośnia i Hercegowina 

poważnie ucierpiała na skutek zjawiska 

zagranicznych bojowników i radykalizacji; 

wyraża zaniepokojenie radykalizacją wśród 

młodych ludzi, którzy licznie – w 

porównaniu z innymi państwami regionu – 

przyłączają się do Państwa Islamskiego; 

wzywa do kontynuowania i nasilenia 

działań mających na celu zwalczanie 

radykalizacji i terroryzmu; z zadowoleniem 

przyjmuje działania na rzecz wzmocnienia 

dialogu międzyreligijnego, w tym wspólne 

oświadczenie przywódców politycznych i 

religijnych potępiające terroryzm i brutalny 

ekstremizm; z zadowoleniem przyjmuje 

pierwsze wyroki w sprawach dotyczących 

zagranicznych bojowników w związku z 

przestępstwami finansowania działań 

terrorystycznych, publicznego zachęcania 

do działań terrorystycznych oraz 

organizowania działalności Państwa 

Islamskiego i przyłączania się do niego; 

przypomina wyraźną obecność organizacji 

charytatywnych oferujących stypendia 

szkoleniowe w krajach arabskich, 

zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej; wzywa 

właściwe organy do rozwiązania problemu 

odbywającej się w ten sposób radykalizacji 

imamów; zwraca uwagę na większy wpływ 

Arabii Saudyjskiej oraz obecność frakcji 

pro-irańskiej w rządzie bośniackim; 
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sposób do utożsamiania się z radykalnymi 

i ekstremistycznymi ideologiami; zachęca 

do podejmowania wysiłków na rzecz 

zaangażowania mediów, społeczności 

akademickiej i społeczeństwa 

obywatelskiego w szerzenie wiedzy na 

temat czynników ryzyka umożliwiających 

przeradzanie się radykalizacji w brutalny 

ekstremizm; zachęca do rozwijania 

krajowych i regionalnych sieci 

upowszechniania wiedzy o radykalizacji 

postaw w oparciu o najlepsze praktyki i 

narzędzia dostępne dzięki unijnej sieci 

upowszechniania wiedzy o radykalizacji 

postaw; zachęca do bliższej współpracy ze 

służbami bezpieczeństwa w UE i krajach 

ościennych, w tym do wymiany informacji; 

zachęca do realizowania operacji 

policyjnych w całej Bośni i Hercegowinie, 

prowadzących do aresztowania osób 

podejrzewanych o organizowanie, 

wspieranie i finansowanie działalności 

terrorystycznej; 

uważa, że należy przyjąć i wdrożyć nową 

strategię oraz nowy plan działania na 

rzecz rozwiązania tej kwestii; zachęca do 

podejmowania wysiłków na rzecz 

zaangażowania mediów, społeczności 

akademickiej i społeczeństwa 

obywatelskiego w szerzenie wiedzy na 

temat czynników ryzyka umożliwiających 

przeradzanie się radykalizacji w brutalny 

ekstremizm; zachęca do bliższej 

współpracy ze służbami bezpieczeństwa w 

UE i krajach ościennych, w tym do 

wymiany informacji; zachęca do 

realizowania operacji policyjnych w całej 

Bośni i Hercegowinie, prowadzących do 

aresztowania osób podejrzewanych o 

organizowanie, wspieranie i finansowanie 

działalności terrorystycznej; 

Or. en 

 

 


