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11.4.2016 B8-0441/3 

Ändringsförslag  3 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina  

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar Bosnien 

och Hercegovinas ministerråds antagande 

den 26 januari 2016 av ett beslut om 

inrättande av en samordningsmekanism för 

EU-frågor och, den 9 februari 2016, av en 

förhandlingsposition om antagandet av 

stabiliserings- och associeringsavtalet, till 

följd av Kroatiens anslutning till EU. 

Parlamentet påminner om att dessa inslag, 

parallellt med betydande framsteg i 

reformagendans genomförande, krävs för 

att EU ska behandla ansökan om 

medlemskap som trovärdig. Parlamentet 

uppmanar till harmonisering av entiteternas 

ståndpunkt i fråga om den antagna 

samordningsmekanismen utan dröjsmål 

och uppmuntrar till samarbete mellan alla 

aktörer för att ytterligare förbättra den. 

Parlamentet uppmanar till ett skyndsamt 

genomförande av densamma och begär ett 

konstruktivt samarbete i EU-frågor. 

Parlamentet understryker att denna 

mekanism är absolut nödvändig för ett 

effektivt beslutsfattande i EU-

anslutningsprocessen. Parlamentet 

välkomnar de första konkreta samråden på 

parlamentarisk nivå i syfte att fullt ut 

genomföra samordningsmekanismen, och 

uppmuntrar med eftertryck till ytterligare 

intensifiering av sådana möten mellan de 

institutionella aktörerna. Parlamentet 

insisterar åter på anpassning av 

3. Europaparlamentet välkomnar Bosnien 

och Hercegovinas ministerråds antagande 

den 26 januari 2016 av ett beslut om 

inrättande av en samordningsmekanism för 

EU-frågor och, den 9 februari 2016, av en 

förhandlingsposition om antagandet av 

stabiliserings- och associeringsavtalet, till 

följd av Kroatiens anslutning till EU. 

Parlamentet påminner om att dessa inslag, 

parallellt med betydande framsteg i 

reformagendans genomförande, krävs för 

att EU ska behandla ansökan om 

medlemskap som trovärdig. Parlamentet 

uppmanar till harmonisering av entiteternas 

ståndpunkt i fråga om den antagna 

samordningsmekanismen utan dröjsmål 

och uppmuntrar till samarbete mellan alla 

aktörer för att ytterligare förbättra den. 

Parlamentet uppmanar till ett skyndsamt 

genomförande av densamma och begär ett 

konstruktivt samarbete i EU-frågor. 

Parlamentet understryker att denna 

mekanism är absolut nödvändig för ett 

effektivt beslutsfattande i EU-

anslutningsprocessen. Parlamentet 

välkomnar de första konkreta samråden på 

parlamentarisk nivå i syfte att fullt ut 

genomföra samordningsmekanismen, och 

uppmuntrar med eftertryck till ytterligare 

intensifiering av sådana möten mellan de 

institutionella aktörerna. Parlamentet 

rekommenderar Bosnien och Hercegovina 
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handelsmedgivanden som beviljas enligt 

stabiliserings- och associeringsavtalet. 

Parlamentet menar att ett fullt 

genomförande av stabiliserings- och 

associeringsavtalet, inklusive dess 

antagande, utgör en viktig del av Bosnien 

och Hercegovinas åtagande gentemot EU 

och att detta är en förutsättning för att 

medlemsansökan ska godkännas. 
Parlamentet rekommenderar Bosnien och 

Hercegovina att även samarbeta med EU-

medlemsstaterna på sin väg mot EU.  

att även samarbeta med EU-

medlemsstaterna på sin väg mot EU.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/4 

Ändringsförslag  4 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att även gå vidare med konstitutionella, 

rättsliga och politiska reformer, vilka 

skulle förvandla Bosnien och Hercegovina 

till en verkligt effektiv, inkluderande och 

fungerande stat med garantier för 

jämställdhet och demokratisk 

representation för alla landets 

konstituerande folkgrupper och alla 

medborgare, oavsett etnisk eller religiös 

bakgrund, i enlighet med de principer som 

uttrycktes i parlamentets förra resolution, 

inte minst Köpenhamnskriterierna, EU:s 

regelverk, rekommendationerna från 

Venedigkommissionen samt den 

europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna (Europakonventionen) och de 

relevanta besluten från Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna att 

aktivt främja principerna om legitim 

representation, federalism, decentralisering 

och subsidiaritet samt europeiska 

värderingar och betydelsen av det 

europeiska perspektivet. Parlamentet 

uppmanar EU:s institutioner att delta aktivt 

i insatserna för att komma fram till en 

hållbar lösning avseende Bosniens och 

Hercegovinas konstitutionella 

arrangemang.  

4. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att även gå vidare med konstitutionella, 

rättsliga och politiska reformer, vilka 

skulle förvandla Bosnien och Hercegovina 

till en verkligt effektiv, inkluderande och 

fungerande stat med garantier för 

jämställdhet och demokratisk 

representation för alla landets medborgare, 

oavsett etnisk eller religiös bakgrund, i 

enlighet med de principer som uttrycktes i 

parlamentets förra resolution, inte minst 

Köpenhamnskriterierna, EU:s regelverk, 

rekommendationerna från 

Venedigkommissionen samt den 

europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna (Europakonventionen) och de 

relevanta besluten från Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar myndigheterna att 

aktivt främja principerna om legitim 

representation, decentralisering och 

subsidiaritet samt europeiska värderingar 

och betydelsen av det europeiska 

perspektivet. Parlamentet uppmanar EU:s 

institutioner att delta aktivt i insatserna för 

att komma fram till en hållbar lösning 

avseende Bosniens och Hercegovinas 

konstitutionella arrangemang.  
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/5 

Ändringsförslag  5 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet betonar att 

oberoende och professionella 

medieinstitutioner utgör en av de viktigaste 

komponenterna i ett vitalt demokratiskt 

samhälle. Parlamentet är därför bekymrat 

över bakslagen när det gäller 

yttrandefrihet, fallen av politiska 

påtryckningar och hot mot journalister, 

inbegripet det faktum att vissa mediefilialer 

utsatts för bedrägliga finansiella och andra 

kontroller av lokala och nationella politiska 

myndigheter, och den fortsatta 

polariseringen av medierna längs politiska 

och etniska skiljelinjer. Parlamentet 

uppmanar behöriga myndigheter att se till 

att angreppen på journalister utreds 

grundligt och att det inrättas en rättslig ram 

för skydd av journalister. Parlamentet 

uppmanar dessutom eftertryckligen till 

skyndsamt säkrande av politiskt, 

institutionellt och finansiellt oberoende för 

tillsynsorganet i kommunikationsfrågor, 

liksom till säkerställande av insyn i 

medieägandet genom att man åtgärdar alla 

svagheter i lagstiftningen som systematiskt 

hindrar full insyn i detsamma. Parlamentet 

konstaterar att genomförandet av dessa 

åtgärder är avgörande för att man ska 

kunna garantera frånvaron av allt 

otillbörligt politiskt inflytande. Parlamentet 

vill se åtgärder för att säkerställa 

31. Europaparlamentet betonar att 

oberoende och professionella 

medieinstitutioner utgör en av de viktigaste 

komponenterna i ett vitalt demokratiskt 

samhälle. Parlamentet är därför bekymrat 

över bakslagen när det gäller 

yttrandefrihet, fallen av politiska 

påtryckningar och hot mot journalister, 

inbegripet det faktum att vissa mediefilialer 

utsatts för bedrägliga finansiella och andra 

kontroller av lokala och nationella politiska 

myndigheter, och den fortsatta 

polariseringen av medierna längs politiska 

och etniska skiljelinjer. Parlamentet 

uppmanar behöriga myndigheter att se till 

att angreppen på journalister utreds 

grundligt och att det inrättas en rättslig ram 

för skydd av journalister. Parlamentet 

uppmanar dessutom eftertryckligen till 

skyndsamt säkrande av politiskt, 

institutionellt och finansiellt oberoende för 

tillsynsorganet i kommunikationsfrågor, 

liksom till säkerställande av insyn i 

medieägandet genom att man åtgärdar alla 

svagheter i lagstiftningen som systematiskt 

hindrar full insyn i detsamma. Parlamentet 

konstaterar att genomförandet av dessa 

åtgärder är avgörande för att man ska 

kunna garantera frånvaron av allt 

otillbörligt politiskt inflytande. Parlamentet 

vill se åtgärder för att säkerställa 
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mediemångfald och sändningar på 

samtliga officiella språk. Parlamentet 

uppmanar även till stärkt redaktionellt 

oberoende och finansiell stabilitet för 

medier i allmänhetens tjänst, med tanke på 

hur viktigt det är med ett programföretag 

som verkar i allmänhetens tjänst för 

Bosnien och Hercegovinas 

sammanhållning. Parlamentet ser med oro 

på att riktade it-angrepp mot 

nyhetswebbplatser inte leder till åtal. 

mediemångfald. Parlamentet uppmanar 

även till stärkt redaktionellt oberoende och 

finansiell stabilitet för medier i 

allmänhetens tjänst, med tanke på hur 

viktigt det är med ett programföretag som 

verkar i allmänhetens tjänst för Bosnien 

och Hercegovinas sammanhållning. 

Parlamentet ser med oro på att riktade it-

angrepp mot nyhetswebbplatser inte leder 

till åtal. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/6 

Ändringsförslag  6 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet noterar att 

begränsade åtgärder och insatser har 

förekommit avseende anpassning till 

klimatförändringarna och att inledande steg 

har tagits för att utveckla ett Natura 2000-

nätverk för naturskydd. Parlamentet 

uppmanar behöriga myndigheter att 

upprätta en harmoniserad rättslig ram för 

miljöskydd och klimatåtgärder och att 

förbättra den strategiska planeringen och 

genomförandet av regelverket på dessa 

områden. Parlamentet uppmanar behöriga 

myndigheter att förebygga kraftiga 

luftföroreningar, i enlighet med EU:s 

miljöstandarder, inte minst när det gäller 

föroreningarna från oljeraffinaderiet i 

Bosanski Brod. Parlamentet framhåller att 

Bosnien och Hercegovina fullständigt 

måste genomföra sina skyldigheter enligt 

konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett 

gränsöverskridande sammanhang 

(Esbo 1991) och protokollet om strategiska 

miljöbedömningar (Kiev 2003). 

42. Europaparlamentet noterar att 

begränsade åtgärder och insatser har 

förekommit avseende anpassning till 

klimatförändringarna och att inledande steg 

har tagits för att utveckla ett Natura 2000-

nätverk för naturskydd. Parlamentet 

uppmanar behöriga myndigheter att 

upprätta en harmoniserad rättslig ram för 

miljöskydd och klimatåtgärder och att 

förbättra den strategiska planeringen och 

genomförandet av regelverket på dessa 

områden. Parlamentet uppmanar behöriga 

myndigheter att förebygga kraftiga 

luftföroreningar, i enlighet med EU:s 

miljöstandarder. Parlamentet framhåller att 

Bosnien och Hercegovina fullständigt 

måste genomföra sina skyldigheter enligt 

konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett 

gränsöverskridande sammanhang 

(Esbo 1991) och protokollet om strategiska 

miljöbedömningar (Kiev 2003).  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/7 

Ändringsförslag  7 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 

Punkt 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  42a. Europaparlamentet uppmanar 

Bosnien och Hercegovinas regering att 

reglera och övervaka utvecklingen av 

vattenkraftverk i miljömässigt känsliga 

områden och i skyddade och potentiellt 

skyddade områden, samt att upprätthålla 

integriteten hos befintliga nationalparker, 

däribland Sutjeska och Una. Parlamentet 

rekommenderar att kvaliteten på 

miljökonsekvensbedömningar förbättras, 

vilket skulle göra det möjligt att beakta 

EU-standarder enligt fågeldirektivet, 

habitatdirektivet och ramdirektivet för 

vatten. Parlamentet uppmuntrar Bosnien 

och Hercegovinas regering att öka 

transparensen genom allmänhetens 

deltagande och samråd om planerade 

projekt med befolkningsgrupper, 

vetenskapliga experter och den civila 

sektorn. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/8 

Ändringsförslag  8 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina 

Förslag till resolution 

Punkt 45a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  45a. Europaparlamentet stöder i samband 

med Berlinprocessen inrättandet av 

forumet för det civila samhället på västra 

Balkan, som ger företrädare för det civila 

samhället i regionerna en möjlighet att 

utbyta tankar, uttrycka sina farhågor och 

utarbeta konkreta rekommendationer till 

beslutsfattarna. Parlamentet önskar att 

denna process ska fortsätta under nästa 

toppmöte i Paris 2016, och att 

förberedande seminarier ska anordnas för 

civilsamhällets organisationer i regionen. 

Or. en 

 

 


