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11.4.2016 B8-0441/3 

Amendamentul  3 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută adoptarea de către Consiliul de 

Miniștri din Bosnia și Herțegovina, la 26 

ianuarie 2016, a unei decizii de instituire a 

unui mecanism de coordonare în ceea ce 

privește chestiunile legate de UE, precum 

și adoptarea, la 9 februarie 2016, a poziției 

de negociere privind adaptarea ASA ca 

urmare a aderării Croației la UE; 

reamintește că, pe lângă progresul 

semnificativ în punerea în aplicare a 

agendei de reforme, aceste elemente sunt 

necesare pentru ca UE să considerare 

cererea de aderare drept credibilă; solicită 

armonizarea fără întârziere a poziției 

entităților privind mecanismul de 

coordonare adoptat și încurajează 

cooperarea între toate părțile interesate 

pentru îmbunătățirea pe viitor a acestuia; 

solicită punerea sa rapidă în aplicare și 

îndeamnă la o cooperare constructivă în 

chestiunile legate de UE; subliniază că 

acest mecanism este indispensabil pentru 

luarea unor decizii eficiente în cadrul 

procesului de aderare la UE; salută 

consultările concrete inițiale – la nivel 

parlamentar – vizând transpunerea 

integrală în practică a mecanismului de 

coordonare și încurajează cu fermitate 

intensificarea în viitor a acestor reuniuni la 

care participă părțile interesate 

instituționale; insistă din nou asupra 

adaptării concesiilor comerciale acordate 

3. salută adoptarea de către Consiliul de 

Miniștri din Bosnia și Herțegovina, la 26 

ianuarie 2016, a unei decizii de instituire a 

unui mecanism de coordonare în ceea ce 

privește chestiunile legate de UE, precum 

și adoptarea, la 9 februarie 2016, a poziției 

de negociere privind adaptarea ASA ca 

urmare a aderării Croației la UE; 

reamintește că, pe lângă progresul 

semnificativ în punerea în aplicare a 

agendei de reforme, aceste elemente sunt 

necesare pentru ca UE să considerare 

cererea de aderare drept credibilă; solicită 

armonizarea fără întârziere a poziției 

entităților privind mecanismul de 

coordonare adoptat și încurajează 

cooperarea între toate părțile interesate 

pentru îmbunătățirea pe viitor a acestuia; 

solicită punerea sa rapidă în aplicare și 

îndeamnă la o cooperare constructivă în 

chestiunile legate de UE; subliniază că 

acest mecanism este indispensabil pentru 

luarea unor decizii eficiente în cadrul 

procesului de aderare la UE; salută 

consultările concrete inițiale – la nivel 

parlamentar – vizând transpunerea 

integrală în practică a mecanismului de 

coordonare și încurajează cu fermitate 

intensificarea în viitor a acestor reuniuni la 

care participă părțile interesate 

instituționale; recomandă Bosniei și 

Herțegovinei să coopereze și cu statele 
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în temeiul ASA; consideră că punerea în 

aplicare integrală a ASA, inclusiv 

adaptarea acestuia, reprezintă un element 

important al angajamentului Bosniei și 

Herțegovinei față de aderarea la UE și 

una dintre condițiile prealabile necesare 

pentru aprobarea candidaturii sale la 

aderare; recomandă Bosniei și 

Herțegovinei să coopereze și cu statele 

membre ale UE în cadrul procesului său de 

aderare la UE;  

membre ale UE în cadrul procesului său de 

aderare la UE;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/4 

Amendamentul  4 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. reafirmă necesitatea de a continua, de 

asemenea, reformele constituționale și 

politice care ar transforma Bosnia și 

Herțegovina într-un stat eficace, favorabil 

incluziunii și pe deplin funcțional, care să 

garanteze egalitatea și reprezentarea 

democratică a tuturor popoarelor sale 

constitutive și a tuturor cetățenilor săi, 

indiferent de originea lor etnică sau 

religioasă, în conformitate cu principiile 

enunțate în rezoluția sa anterioară, inclusiv 

criteriile de la Copenhaga, acquis-ul UE, 

recomandările Comisiei de la Veneția și 

Convenția europeană a drepturilor omului, 

precum și deciziile aplicabile ale Curții 

Europene a Drepturilor Omului (CEDO); 

solicită autorităților să promoveze în mod 

activ principiile reprezentării legitime, 

federalismului, descentralizării și 

subsidiarității, precum și valorile europene 

și importanța perspectivei europene; face 

apel la instituțiile UE să se implice în mod 

activ în eforturile de găsire a unei soluții 

durabile la dispozițiile constituționale din 

Bosnia și Herțegovina;  

4. reafirmă necesitatea de a continua, de 

asemenea, reformele constituționale și 

politice care ar transforma Bosnia și 

Herțegovina într-un stat eficace, favorabil 

incluziunii și pe deplin funcțional, care să 

garanteze egalitatea și reprezentarea 

democratică a tuturor cetățenilor săi, 

indiferent de originea lor etnică sau 

religioasă, în conformitate cu principiile 

enunțate în rezoluția sa anterioară, inclusiv 

criteriile de la Copenhaga, acquis-ul UE, 

recomandările Comisiei de la Veneția și 

Convenția europeană a drepturilor omului, 

precum și deciziile aplicabile ale Curții 

Europene a Drepturilor Omului (CEDO); 

solicită autorităților să promoveze în mod 

activ principiile reprezentării legitime, 

descentralizării și subsidiarității, precum și 

valorile europene și importanța 

perspectivei europene; face apel la 

instituțiile UE să se implice în mod activ în 

eforturile de găsire a unei soluții durabile la 

dispozițiile constituționale din Bosnia și 

Herțegovina;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/5 

Amendamentul  5 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. subliniază faptul că instituțiile de presă 

independente și profesioniste sunt una 

dintre componentele-cheie ale unei 

societăți democratice prospere; este 

preocupat de regresele înregistrate în 

domeniul libertății de exprimare, de 

cazurile de exercitare a unor presiuni 

politice asupra jurnaliștilor și de intimidare 

a acestora, inclusiv de cazurile în care 

unele instituții de presă sunt supuse de 

către autoritățile politice locale și naționale 

unor inspecții false, financiare sau de altă 

natură, precum și de continua polarizare 

politică și etnică a mass-mediei; solicită 

autorităților competente să desfășoare o 

anchetă riguroasă în ceea ce privește 

atacurile asupra jurnaliștilor și să creeze 

cadrul juridic pentru protecția jurnaliștilor; 

solicită, de asemenea, adoptarea unor 

măsuri urgente pentru a asigura 

independența din punct de vedere politic, 

instituțional și financiar a Autorității de 

supraveghere în domeniul comunicațiilor și 

a garanta transparența asupra proprietarilor 

trusturilor mass-media, prin eliminarea 

tuturor lacunelor legislative care afectează 

în mod sistematic transparența completă; 

constată că punerea în aplicare a acestor 

măsuri este esențială pentru a asigura 

absența oricăror influențe politice 

neavenite; solicită luarea unor măsuri 

31. subliniază faptul că instituțiile de presă 

independente și profesioniste sunt una 

dintre componentele-cheie ale unei 

societăți democratice prospere; este 

preocupat de regresele înregistrate în 

domeniul libertății de exprimare, de 

cazurile de exercitare a unor presiuni 

politice asupra jurnaliștilor și de intimidare 

a acestora, inclusiv de cazurile în care 

unele instituții de presă sunt supuse de 

către autoritățile politice locale și naționale 

unor inspecții false, financiare sau de altă 

natură, precum și de continua polarizare 

politică și etnică a mass-mediei; solicită 

autorităților competente să desfășoare o 

anchetă riguroasă în ceea ce privește 

atacurile asupra jurnaliștilor și să creeze 

cadrul juridic pentru protecția jurnaliștilor; 

solicită, de asemenea, adoptarea unor 

măsuri urgente pentru a asigura 

independența din punct de vedere politic, 

instituțional și financiar a Autorității de 

supraveghere în domeniul comunicațiilor și 

a garanta transparența asupra proprietarilor 

trusturilor mass-media, prin eliminarea 

tuturor lacunelor legislative care afectează 

în mod sistematic transparența completă; 

constată că punerea în aplicare a acestor 

măsuri este esențială pentru a asigura 

absența oricăror influențe politice 

neavenite; solicită luarea unor măsuri 
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pentru a asigura pluralismul mass-media și 

difuzarea de programe în toate limbile 

oficiale; solicită, de asemenea, 

consolidarea independenței editoriale și a 

stabilității financiare a serviciului public de 

radiodifuziune, ținând cont de importanța 

existenței unui astfel de serviciu pentru 

unitatea Bosniei și Herțegovinei; este 

preocupat de faptul că atacurile cibernetice 

care vizează site-urile de informații nu fac 

obiectul unor anchete; 

pentru a asigura pluralismul mass-media; 

solicită, de asemenea, consolidarea 

independenței editoriale și a stabilității 

financiare a serviciului public de 

radiodifuziune, ținând cont de importanța 

existenței unui astfel de serviciu pentru 

unitatea Bosniei și Herțegovinei; este 

preocupat de faptul că atacurile cibernetice 

care vizează site-urile de informații nu fac 

obiectul unor anchete; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/6 

Amendamentul  6 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. constată că au fost întreprinse măsuri și 

acțiuni limitate pentru adaptarea la 

schimbările climatice și că s-au luat măsuri 

inițiale pentru dezvoltarea rețelei Natura 

2000 privind protecția naturii; solicită 

autorităților competente să creeze un cadru 

juridic armonizat pentru protecția mediului 

și pentru acțiuni climatice și să consolideze 

planificarea strategică și punerea în 

aplicare a acquis-ului în aceste domenii; 

face apel la autoritățile competente să 

prevină poluarea excesivă a aerului 

conform standardelor de mediu ale UE, 

inclusiv poluarea cauzată de rafinăria de 

petrol de la Bosanski Brod; reafirmă 

necesitatea ca Bosnia și Herțegovina să 

implementeze pe deplin obligațiile care îi 

revin cu privire la Convenția privind 

evaluarea impactului asupra mediului în 

context transfrontalier (Espoo, 1991) și 

Protocolul privind evaluarea strategică de 

mediu (Kiev, 2003); 

42. constată că au fost întreprinse măsuri și 

acțiuni limitate pentru adaptarea la 

schimbările climatice și că s-au luat măsuri 

inițiale pentru dezvoltarea rețelei Natura 

2000 privind protecția naturii; solicită 

autorităților competente să creeze un cadru 

juridic armonizat pentru protecția mediului 

și pentru acțiuni climatice și să consolideze 

planificarea strategică și punerea în 

aplicare a acquis-ului în aceste domenii; 

face apel la autoritățile competente să 

prevină poluarea excesivă a aerului 

conform standardelor de mediu ale UE; 

reafirmă necesitatea ca Bosnia și 

Herțegovina să implementeze pe deplin 

obligațiile care îi revin cu privire la 

Convenția privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontalier 

(Espoo, 1991) și Protocolul privind 

evaluarea strategică de mediu (Kiev, 

2003); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/7 

Amendamentul  7 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  42a. face apel la guvernul Bosniei și 

Herțegovinei să reglementeze și să 

monitorizeze construcția de hidrocentrale 

în zone sensibile din punct de vedere 

ecologic, precum și în zone protejate și 

care ar putea fi protejate și să mențină 

integritatea parcurilor naționale existente, 

cum sunt Parcul Național Sutjeska și 

Parcul Național Una; recomandă 

îmbunătățirea calității evaluărilor 

impactului asupra mediului pentru a ține 

cont de standardele UE stabilite în 

directivele privind păsările și habitatele și 

în directiva-cadru privind apa; 

încurajează guvernul Bosniei și 

Herțegovinei să îmbunătățească 

transparența prin participarea și 

consultarea publică privind proiectele 

planificate, la care să participe 

comunitățile locale, experți științifici și 

societatea civilă; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/8 

Amendamentul  8 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  45a. sprijină, în contextul Procesului de 

la Berlin, înființarea Forumului societății 

civile din Balcanii de Vest, care le oferă 

reprezentanților societății civile din 

regiune oportunitatea de a face schimb de 

idei, de a-și exprima preocupările și de a 

formula recomandări concrete în atenția 

factorilor de decizie; solicită continuarea 

acestui proces în timpul viitoarei reuniuni 

la nivel înalt care va avea loc la Paris în 

2016, precum și organizarea unor ateliere 

pregătitoare destinate organizațiilor 

societății civile din regiune; 

Or. en 

 

 


