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11.4.2016 B8-0441/9 

Ändringsförslag  9 

Mario Borghezio 

för ENF-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 

4. Europaparlamentet påminner om att 

ändringar i konstitutionen enbart kan 

göras av Bosnien och Hercegovinas 

parlamentariska församling i 

överenskommelse med entiteterna, i 

enlighet med artiklarna 3.5a, 4.4d och 

5.3i i Bosnien och Hercegovinas 

konstitution. 
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arrangemang.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/10 

Ändringsförslag  10 

Mario Borghezio 

för ENF-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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar 

tillkännagivandet från Republika Srpskas 

president om att senarelägga den 

planerade folkomröstningen i Republika 

Srpska om Bosnien och Hercegovinas 

rättsväsende på nationell nivå. Parlamentet 

beklagar däremot att detta beslut inte har 

antagits av Republika Srpskas 

nationalförsamling. Parlamentet 

uppmanar till att tanken på en 

folkomröstning ska slopas helt och hållet 

eftersom den utmanar landets 

sammanhållning, suveränitet och 

integritet och riskerar att undergräva 

ansträngningarna för att förbättra den 

socioekonomiska situationen för alla 
Bosnien och Hercegovinas medborgare 

och för att uppnå ytterligare framsteg med 

landets EU-integration. Parlamentet 

betonar att eventuella brister i Bosnien 

och Hercegovinas rättsväsen bör 

behandlas i en anda av samarbete snarare 

än genom ensidiga initiativ inom ramen 

för den breddade strukturerade dialogen 

om rättsväsendet. Parlamentet påminner 

om att Daytonavtalet inte ger Republika 

Srpska någon rätt till utträde. 

7. Europaparlamentet konstaterar att den 

planerade folkomröstningen i Republika 

Srpska om Bosnien och Hercegovinas 

rättsväsende på nationell nivå, som 

inställdes på grund av det hårda tryck som 

utövades EU och den höga 

representanten, faller under entitetens 

ansvarsområde, och erkänner de 

skyldigheter som regeringen i Republika 

Srpska har enligt artiklarna 70 och 77 i 

Republika Srpskas konstitution, samt 

artikel II, avsnitt 1 i Bosnien och 

Hercegovinas konstitution, vilka båda är 

helt lämpliga enligt Europarådets 

standarder för folkomröstningar. 

Parlamentet erkänner vidare viljan hos 

Republika Srpskas medborgare att 

uttrycka sina åsikter om de lagar och 

institutioner som införts genom dekret av 

den högra representanten i strid med 

rättsstatsprincipen och Daytonavtalet. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/11 

Ändringsförslag  11 

Mario Borghezio 

för ENF-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 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet är djupt oroat över 

uttalandena från Republika Srpskas 

inrikesminister om den framtida 

utbildningen av Republika Srpskas 

specialpolisenheter i Ryska federationen, 

en fördjupning av samarbetet framför allt 

om informationsutbyte och avsikten att 

köpa rysk militär utrustning. Parlamentet 

uppmanar Republika Srpskas 

myndigheter att inte fortsätta med en 

självständig utrikes- och säkerhetspolitik 

som kan undergräva politiken på 

nationell nivå. 

8. Europaparlamentet noterar att den 

serbiska befolkningen i Bosnien och 

Hercegovina har en positiv inställning till 

Ryssland på grund av de historiska 

banden mellan de två folken, men även av 

kulturella och religiösa skäl. Parlamentet 

upprepar betydelsen av att respektera den 

serbiska entitetens politik gentemot 

Ryssland, med målet att ha goda 

förbindelser med Bosnien och 

Hercegovina. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/12 

Ändringsförslag  12 

Mario Borghezio 

för ENF-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 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet understryker att 

ett fungerande och stabilt rättsväsende är 

av allra största vikt för att garantera 

rättsstaten i landet och för att Bosnien 

och Hercegovina ska kunna fortsätta att 

närma sig EU. Parlamentet ser med oro 

på det ökade trycket mot rättsväsendet 

från politiska aktörer. Parlamentet 

konstaterar det mycket akuta behovet av 

att stärka oberoendet för Bosnien och 

Hercegovinas rättsväsen. Parlamentet ser 

med särskild oro på fallen av politisk 

inblandning i domstolsförfaranden, 

politiseringen av utnämningsförfaranden 

i rättsväsendet, den fortsatta 

fragmenteringen i fyra olika rättssystem 

och bristen på ett effektivt och objektivt 

system för bedömning av domares 

yrkesmässiga kvalifikationer. Parlamentet 

välkomnar den uppdaterade strategin för 

reform av rättsväsendet 2014–2018 och 

efterlyser en handlingsplan för dess 

genomförande med starkt fokus på 

landsomfattande harmoniseringsåtgärder. 

Parlamentet bedömer det som nödvändigt 

att garantera ett mer professionellt, 

oberoende och ansvarstagande 

rättsväsende, inbegripet systematisk 

tillämpning av objektiva 

utnämningskriterier. Parlamentet 

välkomnar det protokoll som 

11. Europaparlamentet ser med oro på den 

höga representantens inblandning i 

domstolens arbete, exempelvis år 2000, 

när lagen om Bosnien och Hercegovinas 

domstol infördes genom dekret, och i 

oktober 2015, när han själv, inte 

domstolen, utnämnde sig till högste 

uttolkare av konstitutionen. Parlamentet 

påminner om resolution 1384 (2004) från 

Europarådets parlamentariska 

församling, där det står att den fortsatta 

närvaron av internationella domare och 

den höge representanten är oförenlig med 

det oberoende som Daytonavtalet 

garanterar. 
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undertecknats av justitieministrarna i 

entiteterna och på nationell nivå med 

målet att reformera de nationella rättsliga 

institutionerna och det höga domar- och 

åklagarrådet. Parlamentet välkomnar 

tillsättningen av ombudsmän men är 

oroat över de fortlöpande finansiella och 

personalrelaterade svårigheterna vid 

ombudsmannens kontor. Parlamentet 

uppmanar till ett skyndsamt antagande av 

lagen om reformer avseende 

ombudsmannen. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/13 

Ändringsförslag  13 

Mario Borghezio 

för ENF-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 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet betonar att Bosnien 

och Hercegovina har drabbats allvarligt av 

fenomenet med utländska stridande och 

radikalisering. Parlamentet är bekymrat 

över radikaliseringen av unga, varav ett 

stort antal – i jämförelse med andra länder i 

regionen – har anslutit sig till Daish. 

Parlamentet uppmanar till fortsatta och 

stärkta insatser mot radikalisering och 

terrorism. Parlamentet välkomnar de 

ansträngningar som gjorts för att stärka den 

interreligiösa dialogen, inbegripet det 

gemensamma uttalandet av politiska och 

religiösa ledare om fördömande av 

terrorism och våldsbejakande extremism. 

Parlamentet välkomnar de första domarna 

mot utländska stridande för brotten 

finansiering av terroristverksamhet, 

offentlig anstiftan till terroristverksamhet 

samt för att ha organiserat sig och anslutit 

sig till Daish. Parlamentet kräver att det 

ska utarbetas effektiva 

avradikaliseringsprogram och att 

ansträngningarna för att tillhandahålla 

bättre ekonomiska perspektiv för Bosnien 

och Hercegovinas unga ska fortsätta, i 

linje med den positiva agendan för unga i 

västra Balkan, och därmed förebygga att 

de ansluter sig till radikala och extrema 

ideologier. Parlamentet uppmanar till att 

man tar hjälp av medierna, det akademiska 

22. Europaparlamentet betonar att Bosnien 

och Hercegovina har drabbats allvarligt av 

fenomenet med utländska stridande och 

radikalisering. Parlamentet är bekymrat 

över radikaliseringen av unga, varav ett 

stort antal – i jämförelse med andra länder i 

regionen – har anslutit sig till Daish. 

Parlamentet uppmanar till fortsatta och 

stärkta insatser mot radikalisering och 

terrorism. Parlamentet välkomnar de 

ansträngningar som gjorts för att stärka den 

interreligiösa dialogen, inbegripet det 

gemensamma uttalandet av politiska och 

religiösa ledare om fördömande av 

terrorism och våldsbejakande extremism. 

Parlamentet välkomnar de första domarna 

mot utländska stridande för brotten 

finansiering av terroristverksamhet, 

offentlig anstiftan till terroristverksamhet 

samt för att ha organiserat sig och anslutit 

sig till Daish. Parlamentet påminner om 

den starka närvaron av 

välgörenhetsorganisationer som erbjuder 

utbildningsstipendier i arabländerna, 

särskilt Saudiarabien. Parlamentet 

uppmanar behöriga myndigheter att ta itu 

med problemet med imamer som 

radikaliserats med sådana metoder. 

Parlamentet noterar Saudiarabiens 

stärkta inflytande och beläggen för 

proiranska fraktioner i den bosniska 
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samfundet och civilsamhället för att öka 

medvetenheten om riskfaktorer för att 

radikalisering ska övergå i våldsbejakande 

extremism. Parlamentet uppmuntrar till 

inrättandet av nationella och regionala 

nätverk för kunskapsspridning om 

radikalisering på grundval av bästa praxis 

och verktyg som finns tillgängliga från 

det EU-övergripande nätverket för 

kunskapsspridning om radikalisering. 
Parlamentet uppmuntrar till närmare 

samarbete med EU:s och grannländernas 

säkerhetstjänster, inklusive utbyte av 

information. Parlamentet uppmuntrar till 

polisinsatser som görs i hela Bosnien och 

Hercegovina och som leder till gripanden 

av personer som misstänks för att 

organisera, stödja och finansiera 

terroristverksamhet. 

regeringen. Parlamentet anser det 

önskvärt att en ny strategi och 

handlingsplan antas och genomförs för 

att ta itu med frågan. Parlamentet 

uppmanar till att man tar hjälp av 

medierna, det akademiska samfundet och 

civilsamhället för att öka medvetenheten 

om riskfaktorer för att radikalisering ska 

övergå i våldsbejakande extremism. 

Parlamentet uppmuntrar till närmare 

samarbete med EU:s och grannländernas 

säkerhetstjänster, inklusive utbyte av 

information. Parlamentet uppmuntrar till 

polisinsatser som görs i hela Bosnien och 

Hercegovina och som leder till gripanden 

av personer som misstänks för att 

organisera, stödja och finansiera 

terroristverksamhet. 

Or. en 

 

 


