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8.2.2017 A8-0026/2 

Grozījums Nr.  2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina turpināt reformu īstenošanu, lai 

pārveidotu Bosniju un Hercegovinu par 

pilnībā efektīvu, iekļaujošu un 

funkcionējošu valsti, kuras pamatā ir 

tiesiskums, nodrošinot vienlīdzību un 

demokrātisko pārstāvību visām tās tautām 

un iedzīvotājiem; pauž nožēlu, ka kopējos 

reformu centienus joprojām bieži traucē 

etniskās un politiskās atšķirības, kuru 

iemesls ir dziļas integrāciju apdraudošas 

tendences, kas apgrūtina demokrātisko 

attīstību, un pārlieku liela valsts pārvaldes 

politizācija; uzsver, ka Bosnija un 

Hercegovina nebūs veiksmīga kandidāte 

dalībai ES, kamēr nebūs izveidoti atbilstīgi 

institucionāli apstākļi; mudina visus 

politiskos līderus strādāt, lai ieviestu 

nepieciešamās izmaiņas, tostarp vēlēšanu 

likuma reformas, ņemot vērā arī principus, 

kas pausti iepriekšējās rezolūcijās, 

piemēram, federālisma, decentralizācijas 

un leģitīmas pārstāvības principus; uzskata, 

ka ir būtiski saglabāt vienprātību par ES 

integrāciju un saskaņotā veidā sekmēt 

tiesiskumu, tostarp apkarot korupciju un 

organizēto noziedzību, reformēt tiesu varu 

un valsts pārvaldi; tāpat uzsver, ka ir 

nepieciešams nepārtraukti un efektīvi 

pievērst uzmanību sociālo un ekonomikas 

reformu īstenošanai, kurām joprojām ir 

jābūt prioritārām; 

4. aicina turpināt reformu īstenošanu, lai 

pārveidotu Bosniju un Hercegovinu par 

pilnībā efektīvu, iekļaujošu un 

funkcionējošu valsti, kuras pamatā ir 

tiesiskums, nodrošinot vienlīdzību un 

demokrātisko pārstāvību visiem tās 

iedzīvotājiem; pauž nožēlu, ka kopējos 

reformu centienus joprojām bieži traucē 

etniskās un politiskās atšķirības, kuru 

iemesls ir dziļas integrāciju apdraudošas 

tendences, kas apgrūtina demokrātisko 

attīstību, un pārlieku liela valsts pārvaldes 

politizācija; uzsver, ka Bosnija un 

Hercegovina nebūs veiksmīga kandidāte 

dalībai ES, kamēr nebūs izveidoti atbilstīgi 

institucionāli apstākļi; mudina visus 

politiskos līderus strādāt, lai ieviestu 

nepieciešamās izmaiņas, tostarp vēlēšanu 

likuma reformas, ņemot vērā arī principus, 

kas pausti iepriekšējās rezolūcijās, 

piemēram, decentralizācijas un leģitīmas 

pārstāvības principus; uzskata, ka ir būtiski 

saglabāt vienprātību par ES integrāciju un 

saskaņotā veidā sekmēt tiesiskumu, tostarp 

apkarot korupciju un organizēto 

noziedzību, reformēt tiesu varu un valsts 

pārvaldi; tāpat uzsver, ka ir nepieciešams 

nepārtraukti un efektīvi pievērst uzmanību 

sociālo un ekonomikas reformu 

īstenošanai, kurām joprojām ir jābūt 

prioritārām; 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Grozījums Nr.  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver Konstitucionālās tiesas nesen 

pieņemto nolēmumu par visu trīs 

vēsturisko tautu sastāvā esošā statusa un 

vienlīdzības principa ievērošanu, kas 

ļautu tām ievēlēt pašām savus likumīgos 

politiskos pārstāvjus, balstoties uz 

likumīgu un proporcionālu pārstāvību 

Bosnijas un Hercegovinas Federācijas 

Parlamenta Tautas palātā; 

svītrots 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Grozījums Nr.  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. atzīmē, ka Drošības un aizsardzības 

apvienotā parlamentārā komiteja aktīvi 

iesaistījās Bosnijas un Hercegovinas 

bruņoto spēku demokrātiskas kontroles 

nodrošināšanā; ar bažām norāda uz 

lielajiem nereģistrētu ieroču un munīcijas 

krājumiem, ko nelikumīgi glabā iedzīvotāji 

un prasa pilnībā izskaust šādu ieroču 

glabāšanu; tāpat pauž bažas par 

nepiemērotos apstākļos glabātiem 

ievērojamajiem munīcijas un ieroču 

krājumiem bruņoto spēku pārvaldībā; 
uzsver, ka ir svarīgi novērst ieroču 

kontrabandu, un, lai to panāktu, aicina 

pastiprināt sadarbību starp ES un Bosniju 

un Hercegovinu šajā jomā; mudina ievērot 

vispusīgu pieeju, lai līdz 2019. gadam 

novērstu neatrisinātās problēmas valsts 

attīrīšanā no mīnām; 

28. atzīmē, ka Drošības un aizsardzības 

apvienotā parlamentārā komiteja aktīvi 

iesaistījās Bosnijas un Hercegovinas 

bruņoto spēku demokrātiskas kontroles 

nodrošināšanā; ar bažām norāda uz 

lielajiem nereģistrētu ieroču un munīcijas 

krājumiem, ko nelikumīgi glabā iedzīvotāji 

un prasa pilnībā izskaust šādu ieroču 

glabāšanu; uzsver, ka ir svarīgi novērst 

ieroču kontrabandu, un, lai to panāktu, 

aicina pastiprināt sadarbību starp ES un 

Bosniju un Hercegovinu šajā jomā; mudina 

ievērot vispusīgu pieeju, lai līdz 2019. 

gadam novērstu neatrisinātās problēmas 

valsts attīrīšanā no mīnām; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Grozījums Nr.  5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. pauž bažas par politisko spiedienu un 

žurnālistu iebiedēšanu, tostarp fiziskiem un 

verbāliem uzbrukumiem, ko veikušas arī 

augsta līmeņa amatpersonas vai bijušās 

amatpersonas, kā arī pārredzamības 

trūkumu plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību 

jomā; pauž bažas arī par civilprasībām 

saistībā ar apmelošanu, kas vērsta pret 

kritiski noskaņotiem plašsaziņas līdzekļiem 

un žurnālistiem; uzsver nepieciešamību 

izmeklēt uzbrukumus žurnālistiem un 

nodrošināt pienācīgus turpmākos 

pasākumus tiesā; aicina aicina iestādes 

nepārprotami nosodīt jebkādus 

uzbrukumus žurnālistiem un plašsaziņas 

līdzekļiem un nodrošināt, ka šādi gadījumi 

tiek pilnībā izmeklēti un ka vainīgie tiek 

saukti pie atbildības; aicina veikt 

turpmākos nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka tiek pilnīgi ievērota vārda 

brīvība, preses brīvība un piekļuve 

informācijai tiešsaistē un bezsaistē; aicina 

Bosnijas un Hercegovinas iestādes 

steidzami veikt pasākumus, lai nepieļautu 

sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu 

iznīcināšanu; aicina kompetentās iestādes 

nodrošināt triju sabiedrisko 

raidorganizāciju neatkarību un finansiālo 

stabilitāti, kā arī Komunikāciju uzraudzības 

iestādes politisko, operatīvo un finansiālo 

neatkarību un pārredzamību; aicina 

37. pauž bažas par politisko spiedienu un 

žurnālistu iebiedēšanu, tostarp fiziskiem un 

verbāliem uzbrukumiem, ko veikušas arī 

augsta līmeņa amatpersonas vai bijušās 

amatpersonas, kā arī pārredzamības 

trūkumu plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību 

jomā; pauž bažas arī par civilprasībām 

saistībā ar apmelošanu, kas vērsta pret 

kritiski noskaņotiem plašsaziņas līdzekļiem 

un žurnālistiem; uzsver nepieciešamību 

izmeklēt uzbrukumus žurnālistiem un 

nodrošināt pienācīgus turpmākos 

pasākumus tiesā; aicina aicina iestādes 

nepārprotami nosodīt jebkādus 

uzbrukumus žurnālistiem un plašsaziņas 

līdzekļiem un nodrošināt, ka šādi gadījumi 

tiek pilnībā izmeklēti un ka vainīgie tiek 

saukti pie atbildības; aicina veikt 

turpmākos nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka tiek pilnīgi ievērota vārda 

brīvība, preses brīvība un piekļuve 

informācijai tiešsaistē un bezsaistē; aicina 

Bosnijas un Hercegovinas iestādes 

steidzami veikt pasākumus, lai nepieļautu 

sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu 

iznīcināšanu; aicina kompetentās iestādes 

nodrošināt triju sabiedrisko 

raidorganizāciju neatkarību un finansiālo 

stabilitāti, kā arī Komunikāciju uzraudzības 

iestādes politisko, operatīvo un finansiālo 

neatkarību un pārredzamību; aicina 
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kompetentās iestādes garantēt plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu un nodrošināt apraidi 

visās Bosnijas un Hercegovinas 

oficiālajās valodās; aicina pabeigt digitālo 

pāreju un izstrādāt platjoslas stratēģiju; 

kompetentās iestādes garantēt plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu un nodrošināt apraidi; 

aicina pabeigt digitālo pāreju un izstrādāt 

platjoslas stratēģiju; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Grozījums Nr.  6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. joprojām izjūt bažas par nepārtraukto 

izglītības sistēmas sadrumstalotību, 

segregāciju, efektivitātes trūkumu un 

sarežģītību; aicina visā valstī pieņemt 

kopēju mācību programmu, kas sekmētu 

valsts kohēziju; aicina panākt labāku 

saskaņotību starp dažādiem izglītības 

pārvaldības līmeņiem, lai veicinātu 

iekļaujošu un nediskriminējošu izglītības 

sistēmu, un sekmēt sadarbību kultūras, 

reliģijas un etniskajās jomās; aicina 

iestādes veicināt tolerances, dialoga un 

starpkultūru sapratnes principus starp 

dažādām etniskajām grupām; mudina 

pieņemt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu 

izglītības sistēmas efektivitāti un izskaustu 

segregāciju, vienlaikus nodrošinot tiesības 

uz vienlīdzīgām izglītības iespējām visās 

oficiālajās Bosnijas un Hercegovinas 

valodās; joprojām izjūt bažas par izglītību 

un profesionālo apmācību priekšlaicīgi 

pārtraukušo personu lielo īpatsvaru un 

nemainīgi augsto mācību pārtraukšanas 

līmeni romu skolēnu vidū; pauž nožēlu par 

lēno progresu, novēršot un risinot 

problēmu saistībā ar „divām skolām zem 

viena jumta”, monoetniskajām skolām un 

citiem segregācijas un diskriminācijas 

veidiem skolās; 

38. joprojām izjūt bažas par nepārtraukto 

izglītības sistēmas sadrumstalotību, 

segregāciju, efektivitātes trūkumu un 

sarežģītību; aicina visā valstī pieņemt 

kopēju mācību programmu, kas sekmētu 

valsts kohēziju; aicina panākt labāku 

saskaņotību starp dažādiem izglītības 

pārvaldības līmeņiem, lai veicinātu 

iekļaujošu un nediskriminējošu izglītības 

sistēmu, un sekmēt sadarbību kultūras, 

reliģijas un etniskajās jomās; aicina 

iestādes veicināt tolerances, dialoga un 

starpkultūru sapratnes principus starp 

dažādām etniskajām grupām; mudina 

pieņemt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu 

izglītības sistēmas efektivitāti un izskaustu 

segregāciju, vienlaikus nodrošinot tiesības 

uz vienlīdzīgām izglītības iespējām; 

joprojām izjūt bažas par izglītību un 

profesionālo apmācību priekšlaicīgi 

pārtraukušo personu lielo īpatsvaru un 

nemainīgi augsto mācību pārtraukšanas 

līmeni romu skolēnu vidū; pauž nožēlu par 

lēno progresu, novēršot un risinot 

problēmu saistībā ar „divām skolām zem 

viena jumta”, monoetniskajām skolām un 

citiem segregācijas un diskriminācijas 

veidiem skolās; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Grozījums Nr.  7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  42.a aicina atcelt tādu hidroelektrostaciju 

projektu un plānu īstenošanu, kas ir 

kaitīgi videi, tiek īstenoti pretēji vietējo 

iedzīvotāju gribai, nav saskaņoti ar 

vietējiem vai administratīvo vienību 

teritoriālās attīstības plāniem un ir 

izdevīgi vienīgi ieguldītājiem;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Grozījums Nr.  8 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

2016/2313(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  43.a mudina iestādes nodrošināt 

regulējuma saskaņošanu ar ES un 

starptautiskajiem standartiem un politikas 

mērķiem enerģētikas un klimata 

pārmaiņu jomā; pauž nožēlu par to, ka 

valsts centieni apkarot klimata pārmaiņas 

joprojām ir tikai paziņojumu līmenī, bet 

vienlaikus tiek pieņemti lēmumi par jaunu 

ogļu termoelektrostaciju plānošanu; 

Or. en 

 

 


