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8.2.2017 A8-0026/2 

Ändringsförslag  2 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet begär att takten i 

reformerna upprätthålls så att Bosnien och 

Hercegovina kan förvandlas till en verkligt 

effektiv, inkluderande och fungerande stat 

som grundar sig på rättsstatsprincipen och 

som säkerställer jämlikhet och demokratisk 

representation för landets alla 

konstituerande folkgrupper och invånare. 

Parlamentet beklagar att gemensamma 

reformåtgärder ofta fortsätter att hindras av 

etniska och politiska motsättningar, som 

orsakas av djupt rotade splittrande 

tendenser som hindrar en normal 

demokratisk utveckling, och genom 

ytterligare politisering av offentliga 

förvaltningar. Parlamentet betonar också 

att Bosnien och Hercegovina inte kommer 

att kunna bli en framgångsrik kandidat för 

EU-medlemskap förrän det införts 

lämpliga institutionella förutsättningar. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla 

politiska ledare att arbeta för att införa de 

nödvändiga förändringarna, inbegripet 

reformen av vallagstiftningen, som även 

beaktar de principer om federalism, 

decentralisering och legitim representation 

som det uttryckt i sina tidigare resolutioner. 

Parlamentet anser att det är avgörande att 

upprätthålla ett samförstånd om EU-

integration och att på ett samordnat sätt 

göra framsteg i fråga om 

rättsstatsprincipen, inbegripet kampen mot 

4. Europaparlamentet begär att takten i 

reformerna upprätthålls så att Bosnien och 

Hercegovina kan förvandlas till en verkligt 

effektiv, inkluderande och fungerande stat 

som grundar sig på rättsstatsprincipen och 

som säkerställer jämlikhet och demokratisk 

representation för landets alla invånare. 

Parlamentet beklagar att gemensamma 

reformåtgärder ofta fortsätter att hindras av 

etniska och politiska motsättningar, som 

orsakas av djupt rotade splittrande 

tendenser som hindrar en normal 

demokratisk utveckling, och genom 

ytterligare politisering av offentliga 

förvaltningar. Parlamentet betonar också 

att Bosnien och Hercegovina inte kommer 

att kunna bli en framgångsrik kandidat för 

EU-medlemskap förrän det införts 

lämpliga institutionella förutsättningar. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla 

politiska ledare att arbeta för att införa de 

nödvändiga förändringarna, inbegripet 

reformen av vallagstiftningen, som även 

beaktar de principer om decentralisering 

och legitim representation som det uttryckt 

i sina tidigare resolutioner. Parlamentet 

anser att det är avgörande att upprätthålla 

ett samförstånd om EU-integration och att 

på ett samordnat sätt göra framsteg i fråga 

om rättsstatsprincipen, inbegripet kampen 

mot korruption och organiserad 

brottslighet, samt reformerna av 
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korruption och organiserad brottslighet, 

samt reformerna av rättsväsendet och den 

offentliga förvaltningen. Parlamentet 

betonar även behovet av ett fortsatt och 

effektivt fokus på sociala och ekonomiska 

reformer, vilket bör förbli en prioritering. 

rättsväsendet och den offentliga 

förvaltningen. Parlamentet betonar även 

behovet av ett fortsatt och effektivt fokus 

på sociala och ekonomiska reformer, vilket 

bör förbli en prioritering. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Ändringsförslag  3 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet understryker 

vikten av det nyliga beslutet i 

författningsdomstolen om principen om 

konstituerande status och jämlikhet för de 

tre konstituerande folkgrupperna att välja 

sina egna legitima politiska företrädare, 

på grundval av legitim och 

proportionerlig representation vid folkens 

församling i parlamentet i Federationen 

Bosnien och Hercegovina. 

utgår 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Ändringsförslag  4 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet noterar den aktiva 

roll som parlamentarikerkommittén för 

säkerhet och försvar spelat när det gäller att 

säkerställa demokratisk kontroll över 

Bosnien och Hercegovinas väpnade 

styrkor. Parlamentet är bekymrat över de 

stora lagren av oregistrerade skjutvapen 

och ammunition som innehas illegalt av 

befolkningen och kräver att samtliga dessa 

vapen ska undanröjas. Parlamentet är 

även bekymrat över förekomsten av 

bristfälligt lagrade stora lager av 

ammunition och vapen som de väpnade 

styrkorna ansvarar för. Parlamentet 

betonar vikten av att komma till rätta med 

vapenhandeln och uppmanar därför till ett 

stärkt samarbete mellan EU och Bosnien 

och Hercegovina. En övergripande strategi 

måste snabbt utformas för att ta itu med de 

återstående utmaningarna med att göra 

landet fritt från minor senast 2019. 

28. Europaparlamentet noterar den aktiva 

roll som parlamentarikerkommittén för 

säkerhet och försvar spelat när det gäller att 

säkerställa demokratisk kontroll över 

Bosnien och Hercegovinas väpnade 

styrkor. Parlamentet är bekymrat över de 

stora lagren av oregistrerade skjutvapen 

och ammunition som innehas illegalt av 

befolkningen och kräver att samtliga dessa 

vapen ska undanröjas. Parlamentet betonar 

vikten av att komma till rätta med 

vapenhandeln och uppmanar därför till ett 

stärkt samarbete mellan EU och Bosnien 

och Hercegovina. En övergripande strategi 

måste snabbt utformas för att ta itu med de 

återstående utmaningarna med att göra 

landet fritt från minor senast 2019. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Ändringsförslag  5 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet är bekymrat över 

politiska påtryckningar och skrämseltaktik 

mot journalister, inbegripet fysiska och 

verbala angrepp, även från högt uppsatta 

eller tidigare tjänstemäns sida, samt över 

den bristfälliga transparensen vad gäller 

mediernas ägande. Parlamentet är också 

bekymrat över att civilrättsliga 

stämningsansökningar för ärekränkning 

används mot kritiska medieföretag och 

journalister. Parlamentet betonar behovet 

att utreda attacker mot journalister och 

säkerställa en korrekt rättslig uppföljning. 

Myndigheterna uppmanas att tydligt 

fördöma alla attacker mot journalister och 

medieföretag och att se till att sådana 

ärenden utreds fullt ut och att de ansvariga 

lagförs. Parlamentet efterlyser ytterligare 

nödvändiga åtgärder för att garantera 

fullständig respekt för yttrandefriheten, 

pressfriheten och informationsfriheten, 

både på och utanför nätet. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna i Bosnien och 

Hercegovina att vidta omedelbara åtgärder 

för att rädda medieföretag med uppdrag i 

allmänhetens tjänst från kollaps. 

Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att säkerställa oberoende 

och finansiell stabilitet för de tre 

medieföretagen med uppdrag i 

allmänhetens tjänst samt politiskt, operativt 

37. Europaparlamentet är bekymrat över 

politiska påtryckningar och skrämseltaktik 

mot journalister, inbegripet fysiska och 

verbala angrepp, även från högt uppsatta 

eller tidigare tjänstemäns sida, samt över 

den bristfälliga transparensen vad gäller 

mediernas ägande. Parlamentet är också 

bekymrat över att civilrättsliga 

stämningsansökningar för ärekränkning 

används mot kritiska medieföretag och 

journalister. Parlamentet betonar behovet 

att utreda attacker mot journalister och 

säkerställa en korrekt rättslig uppföljning. 

Myndigheterna uppmanas att tydligt 

fördöma alla attacker mot journalister och 

medieföretag och att se till att sådana 

ärenden utreds fullt ut och att de ansvariga 

lagförs. Parlamentet efterlyser ytterligare 

nödvändiga åtgärder för att garantera 

fullständig respekt för yttrandefriheten, 

pressfriheten och informationsfriheten, 

både på och utanför nätet. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna i Bosnien och 

Hercegovina att vidta omedelbara åtgärder 

för att rädda medieföretag med uppdrag i 

allmänhetens tjänst från kollaps. 

Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att säkerställa oberoende 

och finansiell stabilitet för de tre 

medieföretagen med uppdrag i 

allmänhetens tjänst samt politiskt, operativt 
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och finansiellt oberoende och öppenhet för 

tillsynsorganet i kommunikationsfrågor. 

Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att garantera 

mediepluralism och säkerställa sändningar 

på samtliga officiella språk i Bosnien och 

Hercegovina. Parlamentet begär att 

övergången till digital teknik slutförs och 

att en bredbandsstrategi inrättas. 

och finansiellt oberoende och öppenhet för 

tillsynsorganet i kommunikationsfrågor. 

Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att garantera 

mediepluralism och säkerställa sändningar. 

Parlamentet begär att övergången till 

digital teknik slutförs och att en 

bredbandsstrategi inrättas. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Ändringsförslag  6 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet är alltjämt oroat 

över utbildningssystemets fortsatta 

fragmentering, segregering, ineffektivitet 

och komplexitet. Parlamentet ser gärna att 

det för hela landet antas en gemensam 

läroplan som kommer att bidra till 

sammanhållningen i landet. Parlamentet 

efterlyser bättre samordning mellan de 

olika styresnivåerna på utbildningsområdet 

för att främja ett inkluderande och icke-

diskriminerande utbildningssystem och 

främja samarbete över kulturella, religiösa 

och etniska skiljelinjer. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna att främja 

principerna om tolerans, dialog och 

interkulturell förståelse mellan de olika 

etniska grupperna. Parlamentet vädjar om 

konkreta åtgärder för att förbättra 

utbildningssystemets effektivitet och 

undanröja segregerande metoder, samtidigt 

som man garanterar rätten till lika 

möjligheter till utbildning på samtliga 

officiella språk i Bosnien och 

Hercegovina. Parlamentet är fortsatt oroat 

över den stora andelen elever som lämnar 

utbildningen i förtid och de många och 

ihållande skolavhoppen bland romska 

elever. Parlamentet är besviket över de 

blygsamma framstegen med att hantera och 

lösa fenomenet ”två skolor under ett tak”, 

monoetniska skolor och andra former av 

38. Europaparlamentet är alltjämt oroat 

över utbildningssystemets fortsatta 

fragmentering, segregering, ineffektivitet 

och komplexitet. Parlamentet ser gärna att 

det för hela landet antas en gemensam 

läroplan som kommer att bidra till 

sammanhållningen i landet. Parlamentet 

efterlyser bättre samordning mellan de 

olika styresnivåerna på utbildningsområdet 

för att främja ett inkluderande och icke-

diskriminerande utbildningssystem och 

främja samarbete över kulturella, religiösa 

och etniska skiljelinjer. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna att främja 

principerna om tolerans, dialog och 

interkulturell förståelse mellan de olika 

etniska grupperna. Parlamentet vädjar om 

konkreta åtgärder för att förbättra 

utbildningssystemets effektivitet och 

undanröja segregerande metoder, samtidigt 

som man garanterar rätten till lika 

möjligheter till utbildning. Parlamentet är 

fortsatt oroat över den stora andelen elever 

som lämnar utbildningen i förtid och de 

många och ihållande skolavhoppen bland 

romska elever. Parlamentet är besviket 

över de blygsamma framstegen med att 

hantera och lösa fenomenet ”två skolor 

under ett tak”, monoetniska skolor och 

andra former av segregering och 

diskriminering i skolor. 
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segregering och diskriminering i skolor. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Ändringsförslag  7 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  42a. Europaparlamentet kräver ett stopp 

för vattenkraftsprojekt och relaterade 

planer som är farliga för miljön, strider 

mot lokalbefolkningens vilja, inte är i 

linje med lokala eller entitetsbaserade 

utvecklingsplaner och endast gynnar 

investerare.  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Ändringsförslag  8 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  43a. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck myndigheterna att säkerställa 

harmonisering med EU-normer och 

internationella normer samt politiska mål 

inom området för energi och 

klimatförändringar. Parlamentet beklagar 

att landet endast gjort utfästelser om att 

bekämpa klimatförändringarna, och att 

beslut samtidigt fattats om planer på nya 

kolvärmekraftverk. 

Or. en 

 

 


