
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

8.2.2017 A8-0026/9 

Ändringsförslag  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet gläder sig åt att 

rådet överväger Bosnien och Hercegovinas 

ansökan om EU-medlemskap och att 

frågeformuläret lämnats in, och ser fram 

emot kommissionens yttrande över 

huruvida ansökan om medlemskap är 

välgrundad. Parlamentet uppmanar 

behöriga myndigheter på alla nivåer i 

Bosnien och Hercegovina att engagera sig 

aktivt i denna process och att samarbeta 

och samordna med varandra i 

kommissionens yttrandeförfarande genom 

att tillhandahålla gemensamma och 

sammanhängande svar på kommissionens 

frågor. Parlamentet påpekar att detta 

arbete även kommer att tjäna som bevis 

på statens funktionalitet. Parlamentet 

upprepar att EU-anslutningsprocessen är 

en inkluderande process som involverar 

alla intressenter. 

1. Europaparlamentet betonar att Bosnien 

och Hercegovinas anslutning till 

Europeiska unionen inte är något mål 

som bör eftersträvas. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Ändringsförslag  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet påminner om 

den starka närvaron av 

välgörenhetsorganisationer som erbjuder 

utbildningsstipendier i arabländerna, 

särskilt Saudiarabien. Parlamentet 

uppmanar de behöriga myndigheterna att 

ta itu med problemet med imamer som 

radikaliseras med sådana metoder. 

Parlamentet noterar Saudiarabiens och 

wahhabismens betydande inflytande. 

Parlamentet överväger att anta och 

genomföra en ny strategi och 

handlingsplan i denna fråga. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Ändringsförslag  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet är oroat över den 

fortsatta diskrimineringen av personer med 

funktionsnedsättning på områdena 

sysselsättning, utbildning och tillgång till 

hälso- och sjukvård. Parlamentet begär att 

man antar en särskild nationell 

handlingsplan för rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Parlamentet 

kräver att man tar fram en övergripande 

och integrerad strategi för romernas 

sociala delaktighet och representation. 

Parlamentet efterlyser ett socialt stöd som 

är bättre riktat för att man ska kunna nå ut 

till de mest utsatta befolkningsgrupperna. 

Parlamentet välkomnar det faktum att 

vissa regeringar och parlament har börjat 

diskutera hbti-rättigheter och skissera på 

särskilda åtgärder för att värna dessa. 

Parlamentet kräver att hbti-personers 

säkerhet och mötesfrihet ska garanteras. 

Parlamentet välkomnar ändringar i 

Bosnien och Hercegovinas 

antidiskrimineringslagstiftning som utökar 

förteckningen över diskrimineringsgrunder 

till att även omfatta ålder, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

könsidentitet. Parlamentet efterlyser en 

korrekt tillämpning av den. Parlamentet 

välkomnar det förbud mot hatbrott som 

införts genom ändringarna av Bosnien och 

Hercegovinas strafflag. Parlamentet 

31. Europaparlamentet är oroat över den 

fortsatta diskrimineringen av personer med 

funktionsnedsättning på områdena 

sysselsättning, utbildning och tillgång till 

hälso- och sjukvård. Parlamentet begär att 

man antar en särskild nationell 

handlingsplan för rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Parlamentet 

efterlyser ett socialt stöd som är bättre 

riktat för att man ska kunna nå ut till de 

mest utsatta befolkningsgrupperna. 

Parlamentet erkänner de ändringar i 

Bosnien och Hercegovinas 

antidiskrimineringslagstiftning som utökar 

förteckningen över diskrimineringsgrunder 

till att även omfatta ålder, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

könsidentitet. Parlamentet efterlyser en 

korrekt tillämpning av den. Parlamentet 

välkomnar det förbud mot hatbrott som 

införts genom ändringarna av Bosnien och 

Hercegovinas strafflag. Parlamentet 

uppmuntrar till att kurser om hatbrott 

införs i läroplanerna och 

utbildningsprogrammen för 

polistjänstemän, åklagare och domare och 

kräver förbättrat samarbete mellan 

polisiära och rättsliga organ i lagföringen 

av hatbrottsärenden. Parlamentet uppmanar 

återigen med eftertryck till ett upphävande 

av bestämmelsen om dödsstraff i 
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uppmuntrar till att kurser om hatbrott 

införs i läroplanerna och 

utbildningsprogrammen för 

polistjänstemän, åklagare och domare och 

kräver förbättrat samarbete mellan 

polisiära och rättsliga organ i lagföringen 

av hatbrottsärenden. Parlamentet uppmanar 

återigen med eftertryck till ett upphävande 

av bestämmelsen om dödsstraff i 

konstitutionen för entiteten Republika 

Srpska. 

konstitutionen för entiteten Republika 

Srpska. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Ändringsförslag  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina 

2016/2313(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet välkomnar 

Bosnien och Hercegovinas fortsatt 

konstruktiva och proaktiva roll vad gäller 

att främja det bilaterala och regionala 

samarbetet. Parlamentet efterlyser 

fortsatta insatser för att ta itu med olösta 

bilaterala frågor, däribland 

gränsdragningsfrågorna med Serbien och 

Kroatien och ärenden som gäller 

gränsöverskridande miljöföroreningar. 

Parlamentet lovordar Bosnien och 

Hercegovina för att landet anpassar sig i 

högre grad – från 62 till 77 procent – till 

EU:s relevanta uttalanden och beslut 

inom ramen för den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). 

Parlamentet beklagar beslutet från 

myndigheterna i Bosnien och 

Hercegovina att inte stödja EU:s 

restriktiva åtgärder gentemot Ryssland, 

efter landets olagliga annektering av 

Krim. Parlamentet påminner Bosnien och 

Hercegovina om att det behövs en 

enhetlig utrikespolitik och att 

utrikespolitisk anpassning är en viktig del 

i ett EU-medlemskap. Parlamentet anser 

att det är viktigt att samordna Bosnien 

och Hercegovinas utrikespolitik med EU:s 

utrikespolitik och att EU förblir aktivt 

engagerat i insatserna för att värna 

säkerheten och tryggheten i Bosnien och 

utgår 
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Hercegovina. Parlamentet välkomnar den 

fortsatta närvaron av Operation Althea, 

som upprätthåller förmågan att bidra till 

Bosnien och Hercegovinas myndigheters 

avvärjande kapacitet om situationen så 

kräver, även om fokus ligger på 

kapacitetsuppbyggnad och utbildning. 

Parlamentet välkomnar även att FN:s 

säkerhetsråd förlängde Eufors mandat 

med ytterligare ett år i november 2016. 

Or. en 

 

 


