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11.4.2016 B8-0441/9 

Amendamentul  9 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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. reamintește că modificarea Constituției 

se poate face exclusiv de către Adunarea 

Parlamentară a Bosniei și Herțegovinei, 

cu acordul entităților, conform 

prevederilor de la articolele III.5(a), 

IV.4(d) și V.3(i) din Constituția Bosniei și 

Herțegovinei; 

Or. en 



 

AM\1091899RO.doc  PE579.858v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.4.2016 B8-0441/10 

Amendamentul  10 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de anunțul președintelui 

Republicii Srpska (RS) privind amânarea 

referendumului planificat din RS cu 

privire la sistemul judiciar de la nivel statal 

din Bosnia și Herțegovina; regretă însă că 

această decizie nu a fost ratificată de 

Adunarea Națională din Republica 

Srpska; solicită să se renunțe complet la 

ideea acestui referendum, întrucât 

reprezintă o provocare pentru coeziunea, 

suveranitatea și integritatea țării și riscă 

să submineze eforturile de îmbunătățire a 

situației socioeconomice a tuturor 

cetățenilor din Bosnia și Herțegovina și 

de realizare a unor progrese suplimentare 
în sensul integrării în UE; subliniază că 

orice deficiențe ale sistemului judiciar din 

Bosnia și Herțegovina ar trebui abordate 

în spiritul cooperării și nu prin inițiative 

unilaterale, în cadrul dialogului 

structurat extins pe teme de justiție; 

reamintește că, în temeiul Acordului de 

pace de la Dayton, Republica Srpska nu 

are dreptul la secesiune; 

7. recunoaște că referendumul planificat 

din RS cu privire la sistemul judiciar de la 

nivel statal din Bosnia și Herțegovina, 

anulat din cauza presiunii considerabile 

exercitate de UE și de Înaltul 

Reprezentant, ține de competența entității 

și recunoaște obligațiile Guvernului 

Republicii Srpska (RS) în temeiul 

articolelor 70 și 77 din Constituția RS și 

al articolului II secțiunea 1 din 

Constituția Bosniei și Herțegovinei, 

ambele fiind pe deplin adecvate conform 

standardelor Consiliului Europei în 

materie de referendumuri; recunoaște, de 

asemenea, dorința cetățenilor RS de a-și 

exprima opiniile cu privire la legi și 

instituții impuse prin decret de Înaltul 

Reprezentant prin încălcarea statului de 

drept și a Acordului de pace de la Dayton; 

Or. en 



 

AM\1091899RO.doc  PE579.858v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.4.2016 B8-0441/11 

Amendamentul  11 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. își exprimă preocuparea profundă față 

de afirmațiile ministrului de Interne al 

Republicii Srpska referitoare la viitoarea 

pregătire a forțelor speciale de poliție ale 

RS în Federația Rusă, la dezvoltarea 

cooperării, în special în ceea ce privește 

schimbul de informații, și la intenția de a 

achiziționa echipamente militare din 

Rusia; face apel la autoritățile din RS să 

nu urmeze o politică externă și de 

securitate independentă, care ar putea 

submina politica de la nivel statal; 

8. observă că populația sârbă din Bosnia 

și Herțegovina are o atitudine pozitivă 

față de Rusia datorită legăturilor istorice 

dintre cele două popoare, care se 

întemeiază pe aspecte de natură militară, 

precum și culturală și religioasă; reafirmă 

importanța respectării politicii entității 

sârbe față de Rusia, pentru a întreține o 

bună relație cu Bosnia și Herțegovina; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/12 

Amendamentul  12 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că un sistem judiciar 

funcțional și stabil este esențial pentru a 

garanta statul de drept în țară și pentru a 

asigura în continuarea progresului 

Bosniei și Herțegovinei în direcția 

aderării la UE; este preocupat de 

presiunea crescută exercitată de actorii 

politici asupra sistemului judiciar; afirmă 

că este necesar ca independența 

sistemului judiciar din Bosnia și 

Herțegovina să fie consolidată de 

urgență; este preocupat în special de 

cazurile de imixtiune politică în 

procedurile judiciare, de politizarea 

procedurilor de numire în magistratură, 

de fărâmițarea constantă în patru sisteme 

judiciare diferite și de absența unui sistem 

eficace și obiectiv de evaluare a calităților 

profesionale ale judecătorilor; salută 

Strategia actualizată de reformă a 

sectorului justiției pentru perioada 2014-

2018 și solicită un plan de acțiune în 

vederea transpunerii sale în practică, care 

să se axeze în mod deosebit pe eforturi de 

armonizare în întreaga țară; consideră 

esențială garantarea unui sistem judiciar 

mai profesionist, independent și 

responsabil, inclusiv aplicarea sistematică 

a unor criterii obiective pentru numiri; 

salută protocolul semnat de miniștrii 

Justiției de la nivelul entităților și de la 

11. este preocupat de implicarea Înaltului 

Reprezentant (ÎR) în activitatea Curții, 

astfel cum a fost cazul în 2000, când a 

impus legea privind Curtea din Bosnia și 

Herțegovina prin decret, și în octombrie 

2015, când s-a proclamat pe sine, și nu 

Curtea, drept autoritatea supremă în 

materie de interpretare a Constituției; 

reamintește Rezoluția 1384 (2004) a 

Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei, care consideră prezența 

continuă a judecătorilor internaționali și 

a Înaltului Reprezentant incompatibilă cu 

suveranitatea garantată de Acordul de 

pace de la Dayton; 
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nivel statal, care urmărește reforme ale 

sistemului de justiție de la nivel statal și 

reforme ale Consiliului Superior al 

Judecătorilor și Procurorilor; salută 

numirea unor avocați ai poporului, dar 

este preocupat de dificultățile financiare 

și de personal cu care se confruntă în 

prezent Biroul Avocatului Poporului; 

solicită adoptarea rapidă a legii privind 

reforma Avocatului Poporului; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/13 

Amendamentul  13 

Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

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 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. subliniază faptul că Bosnia și 

Herțegovina a fost afectată semnificativ de 

fenomenul combatanților străini și al 

radicalizării; este preocupat de 

radicalizarea din rândul tinerilor, un număr 

mare al acestora – în comparație cu 

celelalte țări din regiune – alăturându-se 

Daesh; solicită continuarea și consolidarea 

măsurilor de combatere a radicalizării și 

terorismului; salută eforturile de 

consolidare a dialogului interreligios, 

inclusiv declarația comună a liderilor 

politici și religioși care condamnă 

terorismul și extremismul violent; salută 

primele sentințe pronunțate cu privire la 

combatanții străini pentru comiterea unor 

infracțiuni de finanțare a activităților 

teroriste, instigare publică la comiterea 

unor acte de terorism, precum și înrolarea 

în gruparea Daesh și organizarea de 

activități pentru aceasta; solicită 

elaborarea urgentă a unor programe 

eficace de deradicalizare, precum și 

eforturi urgente pentru a oferi tinerilor 

din Bosnia și Herțegovina o perspectivă 

economică mai bună, în conformitate cu 

Agenda pozitivă pentru tineretul din 

Balcanii de Vest, descurajându-i astfel să 

se asocieze unor ideologii radicale și 

extreme; încurajează eforturile de 

implicare a presei, a comunității academice 

22. subliniază faptul că Bosnia și 

Herțegovina a fost afectată semnificativ de 

fenomenul combatanților străini și al 

radicalizării; este preocupat de 

radicalizarea din rândul tinerilor, un număr 

mare al acestora – în comparație cu 

celelalte țări din regiune – alăturându-se 

Daesh; solicită continuarea și consolidarea 

măsurilor de combatere a radicalizării și 

terorismului; salută eforturile de 

consolidare a dialogului interreligios, 

inclusiv declarația comună a liderilor 

politici și religioși care condamnă 

terorismul și extremismul violent; salută 

primele sentințe pronunțate cu privire la 

combatanții străini pentru comiterea unor 

infracțiuni de finanțare a activităților 

teroriste, instigare publică la comiterea 

unor acte de terorism, precum și înrolarea 

în gruparea Daesh și organizarea de 

activități pentru aceasta; reamintește 

prezența semnificativă a organizațiilor 

caritative care oferă burse de studiu în 

țările arabe, îndeosebi în Arabia Saudită; 

face apel la autoritățile competente să 

caute soluții la problema pe care o 

reprezintă imamii radicalizați prin astfel 

de metode; remarcă influența consolidată 

a Arabiei Saudite, precum și dovezile 

existenței unor facțiuni proiraniene în 

cadrul guvernului bosniac; consideră de 
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și a societății civile pentru o mai bună 

conștientizare a factorilor de risc care fac 

posibilă transformarea radicalizării în 

extremism violent; încurajează 

dezvoltarea unor rețele naționale și 

regionale pentru sensibilizarea publicului 

cu privire la radicalizare, pe baza celor 

mai bune practici și a instrumentelor 

disponibile din rețeaua UE pentru 

sensibilizarea publicului cu privire la 

radicalizare; încurajează cooperarea mai 

strânsă cu serviciile de securitate din UE și 

din țările învecinate, inclusiv pentru 

schimbul de informații; încurajează 

operațiunile polițienești desfășurate în 

întreaga țară, care conduc la arestarea unor 

persoane suspectate de organizarea, 

sprijinirea și finanțarea activităților 

teroriste; 

dorit adoptarea și transpunerea în 

practică a unei noi strategii și a unui nou 

plan de acțiune pentru rezolvarea acestei 

probleme; încurajează eforturile de 

implicare a presei, a comunității academice 

și a societății civile pentru o mai bună 

conștientizare a factorilor de risc care fac 

posibilă transformarea radicalizării în 

extremism violent; încurajează cooperarea 

mai strânsă cu serviciile de securitate din 

UE și din țările învecinate, inclusiv pentru 

schimbul de informații; încurajează 

operațiunile polițienești desfășurate în 

întreaga țară, care conduc la arestarea unor 

persoane suspectate de organizarea, 

sprijinirea și finanțarea activităților 

teroriste; 

Or. en 

 

 


