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8.2.2017 A8-0026/9 

Pakeitimas 9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina tai, kad Taryba 

apsvarstė Bosnijos ir Hercegovinos 

paraišką ir kad Bosnijai ir Hercegovinai 

buvo pateiktas klausimynas, ir laukia 

Komisijos nuomonės dėl paraiškos dėl 

narystės ES pagrįstumo; ragina visų lygių 

kompetentingas Bosnijos ir Hercegovinos 

institucijas aktyviai dalyvauti šiame 

procese, bendradarbiauti ir koordinuoti 

savo dalyvavimą Komisijos nuomonės 

rengimo procese ir į Komisijos klausimus 

pateikiant vieną darnų atsakymų rinkinį; 

pažymi, kad tai taip pat padės įrodyti, kad 

valstybė veikia; dar kartą pabrėžia, kad 

stojimo į ES procesas yra įtraukus 

procesas ir jame dalyvauja visi 

suinteresuotieji subjektai; 

1. pabrėžia, jog Bosnijos ir Hercegovinos 

įstojimas į Europos Sąjungą neturėtų būti 

tai, ko reikia siekti; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Pakeitimas 10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  27a. primena, kad šalyje yra daug 

labdaros organizacijų, siūlančių mokymo 

stipendijas arabų šalyse, ypač Saudo 

Arabijoje; ragina kompetentingas valdžios 

institucijas spręsti tokiomis priemonėmis 

radikalizuojamų imamų problemą; 

atkreipia dėmesį į didelę Saudo Arabijos 

ir vahabizmo įtaką; svarsto galimybę šiuo 

klausimu priimti ir įgyvendinti naują 

strategiją ir veiksmų planą; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Pakeitimas 11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. reiškia susirūpinimą dėl nuolatinės 

neįgaliųjų diskriminacijos užimtumo, 

švietimo ir prieigos prie sveikatos 

priežiūros paslaugų srityse; ragina priimti 

vieną bendrą nacionalinį veiksmų planą dėl 

neįgaliųjų teisių; ragina parengti 

visapusišką ir integruotą socialinės romų 

bendruomenės įtraukties ir atstovavimo 

jai strategiją; ragina teikti tikslingesnę 

socialinę paramą, kad ji pasiektų 

pažeidžiamiausius gyventojus; palankiai 

vertina tai, kad kai kurios vyriausybės ir 

parlamentai pradėjo diskutuoti apie 

LGBTI asmenų teises ir rengti konkrečias 

jų apsaugai skirtas priemones; ragina 

užtikrinti LGTBI asmenų saugumą ir 

teisę rinktis į susirinkimus; palankiai 

vertina Bosnijos ir Hercegovinos kovos su 

diskriminacija įstatymo pakeitimus, kuriuo 

į diskriminavimo pagrindų sąrašą įtraukta 

diskriminacija dėl amžiaus, negalios, 

seksualinės orientacijos ir lytinės 

tapatybės; ragina užtikrinti tinkamą jo 

vykdymą; palankiai vertina tai, kad 

Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos 

baudžiamojo kodekso pakeitimais 

uždrausti neapykantos nusikaltimai; ragina 

į policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų 

mokymo planus ir mokymo programas 

įtraukti kursus apie neapykantos 

nusikaltimus ir pagerinti policijos ir 

31. reiškia susirūpinimą dėl nuolatinės 

neįgaliųjų diskriminacijos užimtumo, 

švietimo ir prieigos prie sveikatos 

priežiūros paslaugų srityse; ragina priimti 

vieną bendrą nacionalinį veiksmų planą dėl 

neįgaliųjų teisių; ragina teikti tikslingesnę 

socialinę paramą, kad ji pasiektų 

pažeidžiamiausius gyventojus; pripažįsta 

Bosnijos ir Hercegovinos kovos su 

diskriminacija įstatymo pakeitimus, kuriuo 

į diskriminavimo pagrindų sąrašą įtraukta 

diskriminacija dėl amžiaus, negalios, 

seksualinės orientacijos ir lytinės 

tapatybės; ragina užtikrinti tinkamą jo 

vykdymą; palankiai vertina tai, kad 

Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos 

baudžiamojo kodekso pakeitimais 

uždrausti neapykantos nusikaltimai; ragina 

į policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų 

mokymo planus ir mokymo programas 

įtraukti kursus apie neapykantos 

nusikaltimus ir pagerinti policijos ir 

teisminių institucijų bendradarbiavimą 

vykdant baudžiamąjį persekiojimą už 

neapykantos nusikaltimus; dar kartą ragina 

panaikinti mirties bausmės nuostatą Serbų 

Respublikos administracinio vieneto 

konstitucijoje; 
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teisminių institucijų bendradarbiavimą 

vykdant baudžiamąjį persekiojimą už 

neapykantos nusikaltimus; dar kartą ragina 

panaikinti mirties bausmės nuostatą Serbų 

Respublikos administracinio vieneto 

konstitucijoje; 

Or. en 



 

AM\1116844LT.docx  PE598.454v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.2.2017 A8-0026/12 

Pakeitimas 12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

2016/2313(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. palankiai vertina konstruktyvią ir 

aktyvią poziciją, kuriuos nuolat laikosi 

Bosnija ir Hercegovina, skatindama 

dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą; 

ragina ir toliau stengtis siekiant išspręsti 

neišspręstas dvišales problemas, įskaitant 

sienų demarkacijos su Serbija ir Kroatija 

bei tarpvalstybinės aplinkos taršos 

klausimus; giria Bosniją ir Hercegoviną 

už tai, kad ji dar daugiau teisės aktų 

suderino su atitinkamais ES pareiškimais 

ir sprendimais pagal bendrą užsienio ir 

saugumo politiką (jų dalis padidėjo nuo 

62 proc. iki 77 proc.); apgailestauja dėl 

Bosnijos ir Hercegovinos valdžios 

institucijų sprendimo neremti ES 

ribojamųjų priemonių, taikomų Rusijai po 

nelegalios Krymo aneksijos; primena 

Bosnijos ir Hercegovinos valdžios 

institucijoms, kad būtina vykdyti vieningą 

užsienio politiką ir kad užsienio politikos 

suderinimas yra esminė narystės ES dalis; 

mano, kad svarbu Bosnijos ir 

Hercegovinos užsienio politiką 

koordinuoti su ES užsienio politika ir ES 

toliau aktyviai dalyvauti Bosnijoje ir 

Hercegovinoje užtikrinant saugą ir 

saugumą; palankiai vertina tai, kad šalyje 

tebevykdoma operacija ALTHEA, kuria ir 

toliau užtikrinamas pajėgumas prisidėti 

prie Bosnijos ir Hercegovinos valdžios 

Išbraukta. 
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institucijų atgrasomųjų pajėgumų, jei to 

prireiktų susiklosčius tam tikrai padėčiai, 

kartu daugiausia dėmesio skiriant 

gebėjimų stiprinimui ir mokymui; 

palankiai vertina ir tai, kad 2016 m. 

lapkričio mėn. JT Saugumo Taryba dar 

vieniems metams pratęsė EUFOR 

įgaliojimus; 

Or. en 

 

 


