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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. ζητεί να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική 

ορμή, προκειμένου να μετασχηματιστεί η 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ένα πλήρως 

αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και 

λειτουργικό κράτος δικαίου, που θα 

διασφαλίζει την ισότητα και τη 

δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των 

λαών που απαρτίζουν τη χώρα και των 

πολιτών της· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι κοινές μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες συχνά εξακολουθούν να 

παρεμποδίζονται από εθνοτικές και 

πολιτικές διαιρέσεις που προκαλούνται 

από βαθιά ριζωμένες διαλυτικές τάσεις, οι 

οποίες εμποδίζουν την ομαλή δημοκρατική 

εξέλιξη, και μέσω της περαιτέρω 

πολιτικοποίησης των δημόσιων 

διοικήσεων· τονίζει επίσης ότι η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη δεν θα έχει επιτυχή 

υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ, εάν δεν 

υπάρξουν οι κατάλληλες θεσμικές 

προϋποθέσεις· προτρέπει όλους τους 

πολιτικούς ηγέτες να εργαστούν για την 

εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών, 

περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της 

εκλογικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις αρχές που διατυπώθηκαν 

στα προηγούμενα ψηφίσματά του και στις 

οποίες περιλαμβάνονται οι αρχές του 

ομοσπονδιακού χαρακτήρα, της 

αποκέντρωσης και της νόμιμης 

εκπροσώπησης· θεωρεί ότι είναι 

4. ζητεί να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική 

ορμή, προκειμένου να μετασχηματιστεί η 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ένα πλήρως 

αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και 

λειτουργικό κράτος δικαίου, που θα 

διασφαλίζει την ισότητα και τη 

δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των 

πολιτών της· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι κοινές μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες συχνά εξακολουθούν να 

παρεμποδίζονται από εθνοτικές και 

πολιτικές διαιρέσεις που προκαλούνται 

από βαθιά ριζωμένες διαλυτικές τάσεις, οι 

οποίες εμποδίζουν την ομαλή δημοκρατική 

εξέλιξη, και μέσω της περαιτέρω 

πολιτικοποίησης των δημόσιων 

διοικήσεων· τονίζει επίσης ότι η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη δεν θα έχει επιτυχή 

υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ, εάν δεν 

υπάρξουν οι κατάλληλες θεσμικές 

προϋποθέσεις· προτρέπει όλους τους 

πολιτικούς ηγέτες να εργαστούν για την 

εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών, 

περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της 

εκλογικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις αρχές που διατυπώθηκαν 

στα προηγούμενα ψηφίσματά του και στις 

οποίες περιλαμβάνονται οι αρχές της 

αποκέντρωσης και της νόμιμης 

εκπροσώπησης· θεωρεί ότι είναι 

ουσιώδους σημασίας να διατηρηθεί η 

συναίνεση για την ενσωμάτωση στην ΕΕ 
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ουσιώδους σημασίας να διατηρηθεί η 

συναίνεση για την ενσωμάτωση στην ΕΕ 

και να προωθηθεί με συντονισμένο τρόπο 

το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

της καταπολέμησης της διαφθοράς και του 

οργανωμένου εγκλήματος και της 

μεταρρύθμισης του δικαστικού 

συστήματος και της δημόσιας διοίκησης· 

τονίζει επίσης την ανάγκη για τη 

διατήρηση αποτελεσματικής εστίασης στις 

κοινωνικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να 

συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα· 

και να προωθηθεί με συντονισμένο τρόπο 

το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

της καταπολέμησης της διαφθοράς και του 

οργανωμένου εγκλήματος και της 

μεταρρύθμισης του δικαστικού 

συστήματος και της δημόσιας διοίκησης· 

τονίζει επίσης την ανάγκη για τη 

διατήρηση αποτελεσματικής εστίασης στις 

κοινωνικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να 

συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει τη σημασία της 

πρόσφατης απόφασης του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου σχετικά με την αρχή των 

συνιστώντων κρατών και της ισότητας 

των τριών λαών που απαρτίζουν τη χώρα 

να εκλέγουν δικούς τους νόμιμους 

πολιτικούς εκπροσώπους βάσει νόμιμης 

και αναλογικής εκπροσώπησης στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων του 

Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Έκθεση A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. σημειώνει την ενεργό συμμετοχή της 

κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής για 

την ασφάλεια και την άμυνα στην 

προσπάθεια εξασφάλισης του 

δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων 

δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· 

σημειώνει με ανησυχία τα μεγάλα 

αποθέματα παράνομα κατεχόμενων και μη 

καταγεγραμμένων όπλων και πυρομαχικών 

από τον πληθυσμό και ζητεί την ολική 

εξάλειψη της παράνομης κατοχής όπλων· 

εκφράζει επίσης ανησυχία για την για την 

ακατάλληλη αποθήκευση μεγάλων 

αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών υπό 

την ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 

αντιμετώπισης της εμπορίας και 

διακίνησης όπλων και ζητεί την ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην κατεύθυνση 

αυτή· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

με σκοπό την αντιμετώπιση των 

υπόλοιπων προκλήσεων για την 

εκκαθάριση της χώρας από τις νάρκες 

μέχρι το 2019· 

28. σημειώνει την ενεργό συμμετοχή της 

κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής για 

την ασφάλεια και την άμυνα στην 

προσπάθεια εξασφάλισης του 

δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων 

δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· 

σημειώνει με ανησυχία τα μεγάλα 

αποθέματα παράνομα κατεχόμενων και μη 

καταγεγραμμένων όπλων και πυρομαχικών 

από τον πληθυσμό και ζητεί την ολική 

εξάλειψη της παράνομης κατοχής όπλων· 

υπογραμμίζει τη σημασία της 

αντιμετώπισης της εμπορίας και 

διακίνησης όπλων και ζητεί την ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην κατεύθυνση 

αυτή· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

με σκοπό την αντιμετώπιση των 

υπόλοιπων προκλήσεων για την 

εκκαθάριση της χώρας από τις νάρκες 

μέχρι το 2019· 

Or. en 
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Igor Šoltes 
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Έκθεση A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 37 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

37. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

περιπτώσεις άσκησης πολιτικών πιέσεων 

και εκφοβισμού των δημοσιογράφων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωματικών και 

λεκτικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων από 

υψηλόβαθμους αξιωματούχους ή πρώην 

αξιωματούχους, καθώς και για την έλλειψη 

διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει επίσης 

ανησυχία για την κατάθεση αγωγών 

αστικού δικαίου για δυσφήμιση κατά 

επικριτικών μέσων ενημέρωσης και 

δημοσιογράφων· τονίζει την ανάγκη 

διερεύνησης των επιθέσεων εναντίον 

δημοσιογράφων και εξασφάλισης της 

ορθής δικαστικής παρακολούθησης· καλεί 

τις αρχές να καταδικάσουν 

κατηγορηματικά όλες τις επιθέσεις κατά 

δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, 

και να εξασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις 

αυτές θα διερευνηθούν διεξοδικά και οι 

υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· 

ζητεί να ληφθούν τα επιπλέον μέτρα που 

είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ο 

απόλυτος σεβασμός της ελευθερίας της 

έκφρασης, του Τύπου και της πρόσβασης 

στις πληροφορίες, τόσο σε επιγραμμικό 

όσο και σε μη επιγραμμικό περιβάλλον· 

καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

να λάβουν επείγοντα μέτρα για να 

αποτρέψουν την κατάρρευση των 

37. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

περιπτώσεις άσκησης πολιτικών πιέσεων 

και εκφοβισμού των δημοσιογράφων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωματικών και 

λεκτικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων από 

υψηλόβαθμους αξιωματούχους ή πρώην 

αξιωματούχους, καθώς και για την έλλειψη 

διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει επίσης 

ανησυχία για την κατάθεση αγωγών 

αστικού δικαίου για δυσφήμιση κατά 

επικριτικών μέσων ενημέρωσης και 

δημοσιογράφων· τονίζει την ανάγκη 

διερεύνησης των επιθέσεων εναντίον 

δημοσιογράφων και εξασφάλισης της 

ορθής δικαστικής παρακολούθησης· καλεί 

τις αρχές να καταδικάσουν 

κατηγορηματικά όλες τις επιθέσεις κατά 

δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, 

και να εξασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις 

αυτές θα διερευνηθούν διεξοδικά και οι 

υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· 

ζητεί να ληφθούν τα επιπλέον μέτρα που 

είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ο 

απόλυτος σεβασμός της ελευθερίας της 

έκφρασης, του Τύπου και της πρόσβασης 

στις πληροφορίες, τόσο σε επιγραμμικό 

όσο και σε μη επιγραμμικό περιβάλλον· 

καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

να λάβουν επείγοντα μέτρα για να 

αποτρέψουν την κατάρρευση των 
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δημόσιων μέσων ενημέρωσης· καλεί τις 

αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την 

ανεξαρτησία και την οικονομική 

σταθερότητα των τριών δημόσιων 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, καθώς και 

την πολιτική, επιχειρησιακή και 

οικονομική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια 

της ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών· 

καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν 

την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης σε 

όλες τις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης· ζητά να ολοκληρωθεί η 

μετάβαση σε ψηφιακό σήμα και να 

διαμορφωθεί μια ευρυζωνική στρατηγική· 

δημόσιων μέσων ενημέρωσης· καλεί τις 

αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την 

ανεξαρτησία και την οικονομική 

σταθερότητα των τριών δημόσιων 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, καθώς και 

την πολιτική, επιχειρησιακή και 

οικονομική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια 

της ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών· 

καλεί τις αρμόδιες αρχές να εγγυηθούν την 

πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και να 

διασφαλίσουν την μετάδοση των 

προγραμμάτων· ζητά να ολοκληρωθεί η 

μετάβαση σε ψηφιακό σήμα και να 

διαμορφωθεί μια ευρυζωνική στρατηγική· 

Or. en 
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Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. εξακολουθεί να ανησυχεί για τον 

συνεχιζόμενο κατακερματισμό, τον 

διαχωρισμό, την αναποτελεσματικότητα 

και την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος· ζητεί να οριστεί σε κρατικό 

επίπεδο ένας κοινός κορμός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, που θα συμβάλλει στη 

συνοχή της χώρας· ζητεί να βελτιωθεί ο 

συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων διακυβέρνησης της εκπαίδευσης, 

προκειμένου να προωθηθεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς διακρίσεις 

και χωρίς αποκλεισμούς, και να προωθηθεί 

η συνεργασία πέρα από πολιτισμικές, 

θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές· 

καλεί τις αρχές να προωθήσουν την 

ανεκτικότητα, τον διάλογο και τη 

διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ των 

διαφόρων εθνοτικών ομάδων· ζητεί την 

έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος και την 

εξάλειψη των πρακτικών διαχωρισμού, 

διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα 

σε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης· εξακολουθεί να ανησυχεί για 

το υψηλό ποσοστό σπουδαστών που 

εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση, καθώς και για τα επίμονα 

υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του 

38. εξακολουθεί να ανησυχεί για τον 

συνεχιζόμενο κατακερματισμό, τον 

διαχωρισμό, την αναποτελεσματικότητα 

και την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος· ζητεί να οριστεί σε κρατικό 

επίπεδο ένας κοινός κορμός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, που θα συμβάλλει στη 

συνοχή της χώρας· ζητεί να βελτιωθεί ο 

συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων διακυβέρνησης της εκπαίδευσης, 

προκειμένου να προωθηθεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς διακρίσεις 

και χωρίς αποκλεισμούς, και να προωθηθεί 

η συνεργασία πέρα από πολιτισμικές, 

θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές· 

καλεί τις αρχές να προωθήσουν την 

ανεκτικότητα, τον διάλογο και τη 

διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ των 

διαφόρων εθνοτικών ομάδων· ζητεί την 

έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος και την 

εξάλειψη των πρακτικών διαχωρισμού, 

διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα 

σε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης· 

εξακολουθεί να ανησυχεί για το υψηλό 

ποσοστό σπουδαστών που εγκαταλείπουν 

πρόωρα την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, καθώς και για τα επίμονα 

υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του 

σχολείου από μαθητές της κοινότητας των 
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σχολείου από μαθητές της κοινότητας των 

Ρομά· εκφράζει την απογοήτευσή του για 

την αργή πρόοδο που παρατηρείται όσον 

αφορά την αντιμετώπιση και επίλυση του 

ζητήματος των «δύο σχολείων κάτω από 

μία στέγη», των μονοεθνοτικών σχολείων 

και άλλων μορφών διαχωρισμού και 

διακρίσεων στα σχολεία· 

Ρομά· εκφράζει την απογοήτευσή του για 

την αργή πρόοδο που παρατηρείται όσον 

αφορά την αντιμετώπιση και επίλυση του 

ζητήματος των «δύο σχολείων κάτω από 

μία στέγη», των μονοεθνοτικών σχολείων 

και άλλων μορφών διαχωρισμού και 

διακρίσεων στα σχολεία· 

Or. en 
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Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  42 α. ζητεί την ακύρωση έργων και 

σχεδίων υδροηλεκτρικών μονάδων που 

είναι επιβλαβή για τη φύση, στα οποία 

αντιτίθεται ο τοπικός πληθυσμός και τα 

οποία δεν συνάδουν με τα χωροταξικά 

σχέδια ανάπτυξης της περιοχής ή της 

διοικητικής οντότητας και ωφελούν μόνο 

τους επενδυτές·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.2.2017 A8-0026/8 

Τροπολογία  8 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

2016/2313(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  43a. καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές να 

διασφαλίσουν την ευθυγράμμιση με τα 

ενωσιακά και διεθνή πρότυπα και 

στόχους πολιτικής στον τομέα της 

ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι οι προσπάθειες της χώρας για 

την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής παραμένουν θεωρητικές, ενώ 

ταυτόχρονα λαμβάνονται αποφάσεις 

σχετικά με τον σχεδιασμό νέων 

θερμοηλεκτρικών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον 

άνθρακα· 

Or. en 

 

 


