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8.2.2017 A8-0026/2 

Poprawka  2 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. apeluje o utrzymanie tempa reform w 

celu przekształcenia BiH w całkowicie 

skuteczne, pluralistyczne i funkcjonalne 

państwo opierające się na praworządności, 

gwarantujące równość i demokratyczną 

reprezentację wszystkich jego narodów 

składowych i obywateli; wyraża 

ubolewanie, że wspólne wysiłki 

reformatorskie są nadal często hamowane 

przez podziały etniczne i polityczne 

spowodowane głęboko zakorzenionymi 

tendencjami do dezintegracji 

utrudniającymi normalny rozwój 

demokratyczny, a także przez dalsze 

upolitycznianie administracji publicznej; 

podkreśla także, że BiH nie stanie się 

pewnym kandydatem do członkostwa w 

UE, jeżeli nie zapewni odpowiednich 

warunków instytucjonalnych; wzywa 

wszystkich przywódców politycznych do 

pracy na rzecz wprowadzenia koniecznych 

zmian, w tym reformy ordynacji 

wyborczej, również przy uwzględnieniu 

zasad wyrażonych w poprzednich 

rezolucjach PE, w tym zasady federalizmu, 

decentralizacji i prawowitego 

przedstawicielstwa; uważa za niezbędne 

utrzymanie konsensusu w sprawie 

przystąpienia do UE i poczynienie 

postępów, w skoordynowany sposób, w 

zakresie praworządności, w tym w walce z 

korupcją i zorganizowaną przestępczością, 

4. apeluje o utrzymanie tempa reform w 

celu przekształcenia BiH w całkowicie 

skuteczne, pluralistyczne i funkcjonalne 

państwo opierające się na praworządności, 

gwarantujące równość i demokratyczną 

reprezentację wszystkich jego obywateli; 

wyraża ubolewanie, że wspólne wysiłki 

reformatorskie są nadal często hamowane 

przez podziały etniczne i polityczne 

spowodowane głęboko zakorzenionymi 

tendencjami do dezintegracji 

utrudniającymi normalny rozwój 

demokratyczny, a także przez dalsze 

upolitycznianie administracji publicznej; 

podkreśla także, że BiH nie stanie się 

pewnym kandydatem do członkostwa w 

UE, jeżeli nie zapewni odpowiednich 

warunków instytucjonalnych; wzywa 

wszystkich przywódców politycznych do 

pracy na rzecz wprowadzenia koniecznych 

zmian, w tym reformy ordynacji 

wyborczej, również przy uwzględnieniu 

zasad wyrażonych w poprzednich 

rezolucjach PE, w tym zasady 

decentralizacji i prawowitego 

przedstawicielstwa; uważa za niezbędne 

utrzymanie konsensusu w sprawie 

przystąpienia do UE i poczynienie 

postępów, w skoordynowany sposób, w 

zakresie praworządności, w tym w walce z 

korupcją i zorganizowaną przestępczością, 

a także w zakresie reformy sądownictwa i 
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a także w zakresie reformy sądownictwa i 

administracji publicznej; ponadto 

podkreśla, że w dalszym ciągu należy kłaść 

nacisk na skuteczne przeprowadzenie 

reform społeczno-gospodarczych, co 

powinno pozostać priorytetem; 

administracji publicznej; ponadto 

podkreśla, że w dalszym ciągu należy kłaść 

nacisk na skuteczne przeprowadzenie 

reform społeczno-gospodarczych, co 

powinno pozostać priorytetem; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Poprawka  3 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla znaczenie ostatniej decyzji 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

zasady o składowym statusie i równości 

trzech współtworzących naród 

społeczności pod względem prawa wyboru 

ich własnych pełnoprawnych 

przedstawicieli politycznych w oparciu o 

pełnoprawną i proporcjonalną 

reprezentację w Izbie Narodów 

Zgromadzenia Parlamentarnego 

Federacji Bośni i Hercegowiny; 

skreśla się 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Poprawka  4 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. odnotowuje aktywne zaangażowanie 

wspólnej komisji parlamentarnej ds. 

bezpieczeństwa i obrony w zapewnianiu 

demokratycznej kontroli nad siłami 

zbrojnymi BiH; odnotowuje z 

zaniepokojeniem znaczne zapasy 

niezarejestrowanej broni i amunicji 

przetrzymywanej nielegalnie przez 

obywateli oraz apeluje o całkowite 

wyeliminowanie takiej broni; jest również 

zaniepokojony nieodpowiednio 

przechowywanymi i znacznymi zapasami 

amunicji i broni pozostającymi we 

władaniu sił zbrojnych; podkreśla 

znaczenie walki z handlem bronią i wzywa 

do zacieśniania współpracy między UE a 

BiH w tej dziedzinie; apeluje o przyjęcie 

kompleksowego podejścia w celu zajęcia 

się nierozwiązanym problemem 

oczyszczenia kraju z min do 2019 r.; 

28. odnotowuje aktywne zaangażowanie 

wspólnej komisji parlamentarnej ds. 

bezpieczeństwa i obrony w zapewnianiu 

demokratycznej kontroli nad siłami 

zbrojnymi BiH; odnotowuje z 

zaniepokojeniem znaczne zapasy 

niezarejestrowanej broni i amunicji 

przetrzymywanej nielegalnie przez 

obywateli oraz apeluje o całkowite 

wyeliminowanie takiej broni; podkreśla 

znaczenie walki z handlem bronią i wzywa 

do zacieśniania współpracy między UE a 

BiH w tej dziedzinie; apeluje o przyjęcie 

kompleksowego podejścia w celu zajęcia 

się nierozwiązanym problemem 

oczyszczenia kraju z min do 2019 r.; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Poprawka  5 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. jest zaniepokojony przypadkami 

wywierania presji politycznej i zastraszania 

dziennikarzy, w tym atakami fizycznymi i 

werbalnymi, również popełnianymi przez 

urzędników wysokiego szczebla lub byłych 

urzędników, a także brakiem przejrzystości 

struktury własności mediów; jest również 

zaniepokojony wnoszeniem cywilnych 

pozwów o zniesławienie przeciwko 

mediom i dziennikarzom wyrażającym 

krytyczne opinie; podkreśla, że należy 

przeprowadzić dochodzenia w sprawie 

ataków na dziennikarzy i zapewnić 

właściwe sądowe działania następcze; 

domaga się, by władze jednoznacznie 

potępiły wszelkie przypadki ataków na 

dziennikarzy i media, a także dopilnowały, 

by tego rodzaju przypadki były dokładnie 

badane, a osoby za nie odpowiedzialne 

zostały postawione przed sądem; apeluje o 

podjęcie dalszych koniecznych środków na 

rzecz zagwarantowania pełnego 

poszanowania wolności słowa, prasy i 

dostępu do informacji zarówno w 

internecie, jak i poza nim; domaga się, by 

władze BiH podjęły pilne działania na 

rzecz ochrony mediów publicznych przed 

upadkiem; wzywa właściwe organy do 

zapewnienia niezależności i stabilności 

finansowej trzem nadawcom publicznym, 

jak również politycznej, operacyjnej i 

37. jest zaniepokojony przypadkami 

wywierania presji politycznej i zastraszania 

dziennikarzy, w tym atakami fizycznymi i 

werbalnymi, również popełnianymi przez 

urzędników wysokiego szczebla lub byłych 

urzędników, a także brakiem przejrzystości 

struktury własności mediów; jest również 

zaniepokojony wnoszeniem cywilnych 

pozwów o zniesławienie przeciwko 

mediom i dziennikarzom wyrażającym 

krytyczne opinie; podkreśla, że należy 

przeprowadzić dochodzenia w sprawie 

ataków na dziennikarzy i zapewnić 

właściwe sądowe działania następcze; 

domaga się, by władze jednoznacznie 

potępiły wszelkie przypadki ataków na 

dziennikarzy i media, a także dopilnowały, 

by tego rodzaju przypadki były dokładnie 

badane, a osoby za nie odpowiedzialne 

zostały postawione przed sądem; apeluje o 

podjęcie dalszych koniecznych środków na 

rzecz zagwarantowania pełnego 

poszanowania wolności słowa, prasy i 

dostępu do informacji zarówno w 

internecie, jak i poza nim; domaga się, by 

władze BiH podjęły pilne działania na 

rzecz ochrony mediów publicznych przed 

upadkiem; wzywa właściwe organy do 

zapewnienia niezależności i stabilności 

finansowej trzem nadawcom publicznym, 

jak również politycznej, operacyjnej i 
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finansowej niezależności oraz 

przejrzystości urzędu regulacji 

komunikacji; wzywa właściwe organy do 

zagwarantowania pluralizmu mediów i 

nadawania we wszystkich językach 

urzędowych BiH; wzywa do 

sfinalizowania transformacji cyfrowej i 

ustanowienia strategii łączności 

szerokopasmowej; 

finansowej niezależności oraz 

przejrzystości urzędu regulacji 

komunikacji; wzywa właściwe organy do 

zagwarantowania pluralizmu mediów i 

nadawania; wzywa do sfinalizowania 

transformacji cyfrowej i ustanowienia 

strategii łączności szerokopasmowej; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Poprawka  6 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. pozostaje zaniepokojony ciągłą 

fragmentacją, segregacją i złożonością 

systemu edukacji oraz brakiem jego 

skuteczności; domaga się przyjęcia 

ogólnokrajowych wspólnych 

podstawowych programów szkoleń, które 

przyczynią się do zapewnienia spójności w 

kraju; apeluje o lepszą koordynację między 

różnymi poziomami zarządzania 

szkolnictwem w celu promowania 

integracyjnego i niedyskryminującego 

systemu edukacji oraz wspierania 

współpracy w obrębie różnych kultur, 

wyznań i grup etnicznych; wzywa władze 

do promowania zasad tolerancji, dialogu i 

porozumienia międzykulturowego między 

poszczególnymi grupami etnicznymi; 

domaga się przyjęcia konkretnych środków 

w celu poprawy wydajności systemu 

kształcenia oraz wyeliminowania praktyk 

polegających na segregacji, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do 

równych szans edukacyjnych we 

wszystkich językach urzędowych BiH; 

wciąż niepokoi się wysokim odsetkiem 

osób zbyt wcześnie porzucających naukę i 

szkolenie oraz utrzymującym się wysokim 

odsetkiem romskich uczniów 

przedwcześnie kończących naukę; wyraża 

ubolewanie z powodu powolnych 

postępów w rozwiązywaniu problemu 

38. pozostaje zaniepokojony ciągłą 

fragmentacją, segregacją i złożonością 

systemu edukacji oraz brakiem jego 

skuteczności; domaga się przyjęcia 

ogólnokrajowych wspólnych 

podstawowych programów szkoleń, które 

przyczynią się do zapewnienia spójności w 

kraju; apeluje o lepszą koordynację między 

różnymi poziomami zarządzania 

szkolnictwem w celu promowania 

integracyjnego i niedyskryminującego 

systemu edukacji oraz wspierania 

współpracy w obrębie różnych kultur, 

wyznań i grup etnicznych; wzywa władze 

do promowania zasad tolerancji, dialogu i 

porozumienia międzykulturowego między 

poszczególnymi grupami etnicznymi; 

domaga się przyjęcia konkretnych środków 

w celu poprawy wydajności systemu 

kształcenia oraz wyeliminowania praktyk 

polegających na segregacji, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do 

równych szans edukacyjnych; wciąż 

niepokoi się wysokim odsetkiem osób zbyt 

wcześnie porzucających naukę i szkolenie 

oraz utrzymującym się wysokim odsetkiem 

romskich uczniów przedwcześnie 

kończących naukę; wyraża ubolewanie z 

powodu powolnych postępów w 

rozwiązywaniu problemu „dwóch szkół 

pod jednym dachem”, szkół 



 

AM\1116839PL.docx  PE598.454v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

„dwóch szkół pod jednym dachem”, szkół 

monoetnicznych i innych form segregacji i 

dyskryminacji w szkołach; 

monoetnicznych i innych form segregacji i 

dyskryminacji w szkołach; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Poprawka  7 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  42a. domaga się wycofania projektów i 

planów związanych z elektrowniami 

wodnymi, które są szkodliwe dla 

środowiska, sprzeczne z wolą społeczności 

lokalnej i niezgodne z planami 

zagospodarowania przestrzennego na 

szczeblu lokalnym i na szczeblu części 

składowej, a przynoszą korzyści jedynie 

inwestorom;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Poprawka  8 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. domaga się, by władze zapewniły 

zgodność z unijnymi oraz 

międzynarodowymi standardami i celami 

politycznymi w zakresie energii i zmiany 

klimatu; ubolewa, że wysiłki tego kraju na 

rzecz walki ze zmianą klimatu wciąż 

sprowadzają się do deklaracji, przy czym 

jednocześnie podejmowane są decyzje 

dotyczące planowania nowych 

elektrociepłowni węglowych; 

Or. en 

 

 


