
 

AM\1116857ET.docx  PE598.454v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.2.2017 A8-0026/1 

Muudatusettepanek  1 

Demetris Papadakis, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta 

2016/2313(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. nõuab reformide hoo säilitamist, et 

muuta Bosnia ja Hertsegoviina täielikult 

tõhusaks, kaasavaks ja toimivaks riigiks, 

mis rajaneb õigusriigi põhimõttel ning 

tagab kõigi põhiseaduslike 

rahvusrühmade ja kodanike võrdsuse ja 

demokraatliku esindatuse; peab 

kahetsusväärseks, et ühiseid pingutusi 

reformide nimel kahjustavad sageli 

etnilised ja poliitilised lõhed, mida 

põhjustavad sügavalt juurdunud killustavad 

suundumused, mis takistavad normaalset 

demokraatlikku arengut, ning avaliku 

halduse jätkuv politiseerimine; rõhutab 

samuti, et Bosnia ja Hertsegoviina saab 

edukaks ELi kandidaatriigiks alles siis, kui 

vajalikud institutsioonilised tingimused on 

täidetud; palub tungivalt kõigil poliitilistel 

liidritel vajalike muutuste, sh 

valimisseaduse reformi elluviimisele kaasa 

aidata, võttes ühtlasi arvesse oma 

varasemates resolutsioonides väljendatud 

põhimõtteid, sh föderalismi, 

detsentraliseerimise ja seadusliku 

esindatuse põhimõtteid; peab 

hädavajalikuks säilitada konsensus ELiga 

integreerumise küsimuses ning teha ühiseid 

jõupingutusi õigusriigi valdkonnas, muu 

hulgas võidelda korruptsiooni ja 

organiseeritud kuritegevuse vastu ning 

reformida kohtusüsteemi ja avalikku 

haldust; toonitab samuti vajadust pöörata 

4. nõuab reformide hoo säilitamist, et 

muuta Bosnia ja Hertsegoviina täielikult 

tõhusaks, kaasavaks ja toimivaks riigiks, 
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põhjustavad sügavalt juurdunud killustavad 

suundumused, mis takistavad normaalset 

demokraatlikku arengut, ning avaliku 
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edukaks ELi kandidaatriigiks alles siis, kui 

vajalikud institutsioonilised tingimused on 

täidetud; palub tungivalt kõigil poliitilistel 

liidritel vajalike muutuste, sh 

valimisseaduse reformi elluviimisele kaasa 

aidata, võttes ühtlasi arvesse oma 

varasemates resolutsioonides väljendatud 

põhimõtteid, sh föderalismi, 

detsentraliseerimise ja seadusliku 

esindatuse põhimõtteid; peab 

hädavajalikuks säilitada konsensus ELiga 

integreerumise küsimuses ning teha ühiseid 

jõupingutusi õigusriigi valdkonnas, muu 
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organiseeritud kuritegevuse vastu ning 

reformida kohtusüsteemi ja avalikku 

haldust; toonitab samuti vajadust pöörata 
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jätkuvalt ja tulemuslikult tähelepanu 

sotsiaalsetele ja majanduslikele 

reformidele, mis peaksid jääma 

prioriteediks; 

jätkuvalt ja tulemuslikult tähelepanu 

sotsiaalsetele ja majanduslikele 

reformidele, mis peaksid jääma 

prioriteediks; 

Or. en 

 

 


