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8.2.2017 A8-0026/9 

Pozměňovací návrh  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá projednání žádosti Bosny a 

Hercegoviny o členství v EU v Radě a 

předání dotazníku a očekává stanovisko 

Komise ohledně opodstatněnosti této 

žádosti; vyzývá příslušné orgány Bosny a 

Hercegoviny na všech úrovních, aby se 

aktivně zavázaly k prosazování tohoto 

procesu a spolupracovaly a koordinovaly 

svou činnost v rámci účasti na postupu 

vypracování stanoviska Komise, a to tak, 

že na otázky Komise poskytnou jednotný a 

ucelený soubor odpovědí; poukazuje na 

to, že tento postup bude zároveň sloužit 

jako důkaz o funkčnosti státu; opakuje, že 

proces přistoupení k EU je inkluzivní 

proces, který zahrnuje všechny 

zainteresované strany; 

1. zdůrazňuje, že přistoupení Bosny a 

Hercegoviny k Evropské unii by nemělo 

být cílem, o nějž je třeba usilovat; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Pozměňovací návrh  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  27a. připomíná, že v zemi jsou silně 

zastoupeny charitativní organizace 

nabízející stipendia na studium v 

arabských zemích, zejména v Saúdské 

Arábii; vyzývá příslušné orgány, aby se 

zabývaly problémem imámů, kteří byli 

tímto způsobem radikalizováni; poukazuje 

na významný vliv Saúdské Arábie a 

wahhábismu; zvažuje přijetí a provádění 

nové strategie a akčního plánu v této 

oblasti; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Pozměňovací návrh  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. je znepokojen neustávající diskriminací 

osob se zdravotním postižením, ke které 

dochází v oblastech zaměstnání, vzdělávání 

a přístupu ke zdravotní péči; vyzývá k 

přijetí jednotného vnitrostátního akčního 

plánu pro práva osob se zdravotním 

postižením; vyzývá k vypracování 

komplexní a integrované strategie pro 

sociální začlenění a zastupování romské 

komunity; vyzývá k lepšímu zaměření 

sociální pomoci, aby se dostala k 

nejohroženějším skupinám obyvatelstva; 

vítá skutečnost, že některé vlády a 

parlamenty začaly projednávat otázku 

práv osob LGBTI a vypracovávat 

specifická opatření pro jejich ochranu; 

žádá, aby byla zaručena bezpečnost a 

svoboda shromažďování LGBTI komunit; 

vítá změny antidiskriminačního zákona 

Bosny a Hercegoviny, které spočívají v 

rozšíření seznamu důvodů diskriminace o 

pohnutky týkající se věku, zdravotního 

postižení, sexuální orientace a genderové 

identity; požaduje řádné vymáhání tohoto 

zákona; vítá zavedení zákazu zločinů z 

nenávisti na základě novely trestního 

zákoníku Federace Bosny a Hercegoviny; 

vybízí k zahrnutí výuky o trestných činech 

z nenávisti do osnov a programů odborné 

přípravy policistů, státních zástupců a 

soudců a ke zlepšení spolupráce mezi 

31. je znepokojen neustávající diskriminací 

osob se zdravotním postižením, ke které 

dochází v oblastech zaměstnání, vzdělávání 

a přístupu ke zdravotní péči; vyzývá k 

přijetí jednotného vnitrostátního akčního 

plánu pro práva osob se zdravotním 

postižením; vyzývá k lepšímu zaměření 

sociální pomoci, aby se dostala k 

nejohroženějším skupinám obyvatelstva; 

bere na vědomí změny antidiskriminačního 

zákona Bosny a Hercegoviny, které 

spočívají v rozšíření seznamu důvodů 

diskriminace o pohnutky týkající se věku, 

zdravotního postižení, sexuální orientace a 

genderové identity; požaduje řádné 

vymáhání tohoto zákona; vítá zavedení 

zákazu zločinů z nenávisti na základě 

novely trestního zákoníku Federace Bosny 

a Hercegoviny; vybízí k zahrnutí výuky o 

trestných činech z nenávisti do osnov a 

programů odborné přípravy policistů, 

státních zástupců a soudců a ke zlepšení 

spolupráce mezi policií a soudními orgány 

při stíhání trestných činů z nenávisti; znovu 

naléhavě vyzývá ke zrušení ustanovení o 

trestu smrti v ústavě Republiky srbské; 
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policií a soudními orgány při stíhání 

trestných činů z nenávisti; znovu naléhavě 

vyzývá ke zrušení ustanovení o trestu smrti 

v ústavě Republiky srbské; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Pozměňovací návrh  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 

2016/2313(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. vítá trvale konstruktivní a aktivní 

postoj Bosny a Hercegoviny k prosazování 

dvoustranné a regionální spolupráce; 

vyzývá k vyvinutí dalšího úsilí při řešení 

nevyřízených dvoustranných otázek, 

včetně té týkající se vytyčení hranic se 

Srbskem a Chorvatskem a případů 

přeshraničního znečištění životního 

prostředí; vyjadřuje Bosně a Hercegovině 

uznání za další navýšení míry sbližování s 

příslušnými prohlášeními a rozhodnutími 

EU v rámci společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky (SZBP) z 62 % na 77 

%; vyjadřuje politování nad rozhodnutím 

orgánů Bosny a Hercegoviny nepodpořit 

omezující opatření EU vůči Rusku přijatá 

poté, co anektovalo poloostrov Krym; 

připomíná orgánům Bosny a Hercegoviny 

nezbytnost jednotné zahraniční politiky a 

že harmonizace zahraniční politiky je 

podstatnou součástí členství v EU; 

považuje za důležité, aby zahraniční 

politika Bosny a Hercegoviny byla 

koordinována s vnější činností EU a aby 

se EU i nadále aktivně podílela na 

udržování bezpečnosti a ochrany v zemi; 

vítá pokračování operace Althea, která si 

zachovává způsobilost podpořit v případě 

potřeby odrazující potenciál orgánů 

Bosny a Hercegoviny a zároveň se 

zaměřuje na budování kapacit a odbornou 

vypouští se 
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přípravu; obdobně vítá skutečnost, že 

Rada bezpečnosti OSN prodloužila v 

listopadu 2016 silám EUFOR mandát o 

jeden rok; 

Or. en 

 

 

 


