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8.2.2017 A8-0026/9 

Poprawka  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje rozpatrzenie 

przez Radę wniosku BiH o członkostwo w 

UE i przekazanie kwestionariusza oraz 

oczekuje opinii Komisji dotyczącej 

merytorycznych aspektów wniosku o 

członkostwo; wzywa właściwe władze BiH 

na wszystkich szczeblach do aktywnego 

zaangażowania się w ten proces oraz do 

współpracy i uzgadniania działań przy 

uczestniczeniu w procesie wydawania 

opinii przez Komisję poprzez zapewnienie 

jednolitego i spójnego zbioru odpowiedzi 

na pytania Komisji; wskazuje, że ta 

procedura będzie także stanowić dowód 

funkcjonowania państwa;  ponownie 

stwierdza, że proces przystąpienia do UE 

to proces pluralistyczny z udziałem 

wszystkich zainteresowanych stron; 

1. podkreśla, że przystąpienie Bośni i 

Hercegowiny do Unii Europejskiej nie 

powinno być celem, który należy 

realizować; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Poprawka  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. zwraca uwagę na wyraźną obecność 

organizacji charytatywnych oferujących 

stypendia szkoleniowe w krajach 

arabskich, zwłaszcza w Arabii 

Saudyjskiej; wzywa właściwe organy do 

rozwiązania problemu odbywającej się w 

ten sposób radykalizacji imamów; 

odnotowuje znaczny wpływ Arabii 

Saudyjskiej i wahabizmu; rozważa 

przyjęcie i wdrożenie nowej strategii i 

planu działania w tej dziedzinie; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Poprawka  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wyraża zaniepokojenie utrzymującą się 

dyskryminacją osób niepełnosprawnych w 

dziedzinie zatrudnienia, edukacji i dostępu 

do opieki zdrowotnej; apeluje o przyjęcie 

jednego krajowego planu działań na rzecz 

praw osób niepełnosprawnych; wzywa do 

opracowania kompleksowej i 

zintegrowanej strategii włączenia 

społecznego i reprezentacji społeczności 

romskiej; apeluje o lepsze ukierunkowanie 

pomocy socjalnej, by docierała ona do 

społeczności najbardziej podatnych na 

zagrożenia; z zadowoleniem przyjmuje 

fakt, że niektóre rządy i parlamenty 

rozpoczęły dyskusje o prawach osób 

LGBTI i opracowywanie konkretnych 

środków mających zapewnić im ochronę; 

wzywa do zagwarantowania 

bezpieczeństwa i prawa do zgromadzeń 

dla grup LGBTI; z zadowoleniem 

przyjmuje wprowadzone do ustawy 

antydyskryminacyjnej BiH zmiany 

rozszerzające wymienione rodzaje 

dyskryminacji o dyskryminację ze względu 

na wiek, niepełnosprawność, orientację 

seksualną i tożsamość płciową; wzywa do 

stosownego wdrożenia tej ustawy; z 

zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w 

nowelizacji kodeksu karnego Federacji 

Bośni i Hercegowiny zakazu popełniania 

przestępstw z nienawiści; zachęca do 

31. wyraża zaniepokojenie utrzymującą się 

dyskryminacją osób niepełnosprawnych w 

dziedzinie zatrudnienia, edukacji i dostępu 

do opieki zdrowotnej; apeluje o przyjęcie 

jednego krajowego planu działań na rzecz 

praw osób niepełnosprawnych; apeluje o 

lepsze ukierunkowanie pomocy socjalnej, 

by docierała ona do społeczności 

najbardziej podatnych na zagrożenia; 

uznaje wprowadzone do ustawy 

antydyskryminacyjnej BiH zmiany 

rozszerzające wymienione rodzaje 

dyskryminacji o dyskryminację ze względu 

na wiek, niepełnosprawność, orientację 

seksualną i tożsamość płciową; wzywa do 

stosownego wdrożenia tej ustawy; z 

zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w 

nowelizacji kodeksu karnego Federacji 

Bośni i Hercegowiny zakazu popełniania 

przestępstw z nienawiści; zachęca do 

włączenia kursów o przestępstwach z 

nienawiści do programów nauczania i 

szkoleń funkcjonariuszy policji, 

prokuratorów i sędziów oraz do 

pogłębionej współpracy między policją a 

organami sądowniczymi w ściganiu 

przypadków przestępstw z nienawiści; 

ponownie apeluje o wykreślenie z 

konstytucji Republiki Serbskiej zapisu o 

karze śmierci; 
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włączenia kursów o przestępstwach z 

nienawiści do programów nauczania i 

szkoleń funkcjonariuszy policji, 

prokuratorów i sędziów oraz do 

pogłębionej współpracy między policją a 

organami sądowniczymi w ściganiu 

przypadków przestępstw z nienawiści; 

ponownie apeluje o wykreślenie z 

konstytucji Republiki Serbskiej zapisu o 

karze śmierci; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Poprawka  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Bośni i Hercegowiny 

2016/2313(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. przyjmuje z zadowoleniem stałą 

konstruktywną i proaktywną rolę BiH w 

promowaniu współpracy dwustronnej i 

regionalnej; apeluje o dalsze wysiłki na 

rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych 

problemów dwustronnych, takich jak 

wytyczenie granic z Serbią i Chorwacją 

oraz przypadki transgranicznego 

zanieczyszczenia środowiska; wyraża 

uznanie dla BiH za dalsze podniesienie 

poziomu dostosowania do odpowiednich 

oświadczeń i decyzji UE w ramach 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa (WPZiB) z 62 % do 77 %; 

wyraża ubolewanie z powodu decyzji 

władz BiH, by nie popierać unijnych 

środków ograniczających wobec Rosji, 

wprowadzonych w następstwie nielegalnej 

aneksji Krymu przez Rosję; przypomina 

władzom BiH o potrzebie prowadzenia 

jednolitej polityki zagranicznej oraz o tym, 

że dostosowanie polityki zagranicznej to 

kluczowy element członkostwa w UE; 

uważa, że ważne jest koordynowanie 

polityki zagranicznej Bośni i Hercegowiny 

z polityką zagraniczną UE oraz dalsze 

aktywne angażowanie się UE w 

utrzymywanie ochrony i bezpieczeństwa w 

Bośni i Hercegowinie; z zadowoleniem 

odnosi się do ciągłej obecności operacji 

ALTHEA, która zachowuje zdolność do 

skreśla się 
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przyczyniania się do wzmacniania 

potencjału prewencyjnego władz BiH w 

zależności od wymogów sytuacji, 

jednocześnie kładąc nacisk na budowanie 

zdolności i szkolenie; z zadowoleniem 

przyjmuje także przedłużenie przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ w listopadzie 2016 r. 

mandatu EUFOR o kolejny rok; 

Or. en 

 

 


