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8.2.2017 A8-0026/2 

Muudatusettepanek  2 

Igor Šoltes 

fraktsiooni Verts/ALE 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, 

mis rajaneb õigusriigi põhimõttel ning 

tagab kõigi 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 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 

jätkuvalt ja tulemuslikult tähelepanu 

sotsiaalsetele ja majanduslikele 
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jätkuvalt ja tulemuslikult tähelepanu 

sotsiaalsetele ja majanduslikele 

reformidele, mis peaksid jääma 

prioriteediks; 

reformidele, mis peaksid jääma 

prioriteediks; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. rõhutab, et väga tähtis on 

konstitutsioonikohtu hiljutine otsus 

põhiseadusliku staatuse põhimõtte ja riigi 

kolme põhiseadusliku rahvusrühma 

võrdse õiguse kohta valida endale 

seaduslikud poliitilised esindajad 

seadusliku ja proportsionaalse esindatuse 

alusel Bosnia ja Hertsegoviina 

Föderatsiooni parlamendi rahvakojas; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. märgib julgeoleku ja kaitse 

parlamentaarse ühiskomisjoni aktiivset 

rolli demokraatliku kontrolli tagamisel 

Bosnia ja Hertsegoviina relvajõudude üle; 

märgib murega, et elanikkonnal on suuri 

ebaseaduslikke relva- ja 

laskemoonavarusid, ning nõuab nende 

relvade täielikku hävitamist; väljendab 

samuti muret nõuetele mittevastavalt 

ladustatud suurte laskemoona- ja 

relvavarude pärast relvajõudude 

vastutusalas; rõhutab ebaseadusliku 

relvakaubanduse vastase võitluse tähtsust 

ning nõuab ELi ning Bosnia ja 

Hertsegoviina vahelise koostöö 

tugevdamist selles vallas; soovitab 

tungivalt terviklikku lähenemisviisi, et 

lahendada probleemid riigi puhastamisel 

miinidest aastaks 2019; 

28. märgib julgeoleku ja kaitse 

parlamentaarse ühiskomisjoni aktiivset 

rolli demokraatliku kontrolli tagamisel 

Bosnia ja Hertsegoviina relvajõudude üle; 

märgib murega, et elanikkonnal on suuri 

ebaseaduslikke relva- ja 

laskemoonavarusid, ning nõuab nende 

relvade täielikku hävitamist; rõhutab 

ebaseadusliku relvakaubanduse vastase 

võitluse tähtsust ning nõuab ELi ning 

Bosnia ja Hertsegoviina vahelise koostöö 

tugevdamist selles vallas; soovitab 

tungivalt terviklikku lähenemisviisi, et 

lahendada probleemid riigi puhastamisel 

miinidest aastaks 2019; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. väljendab muret ajakirjanikele 

avaldatava poliitilise surve ja nende 

ähvardamise juhtumite pärast, mis 

hõlmavad füüsilisi ja verbaalseid 

rünnakuid, muu hulgas kõrgete või endiste 

ametnike poolt, ning samuti meedia 

omandisuhete läbipaistmatuse pärast; 

väljendab ühtlasi muret laimuvastaste 

tsiviilkaebuste kasutamise pärast kriitiliste 

meediaväljaannete ja ajakirjanike vastu; 

rõhutab vajadust uurida rünnakuid 

ajakirjanike vastu ning tagada asjakohased 

kohtulikud järelmeetmed; kutsub 

ametivõime üles mõistma ühemõtteliselt 

hukka igasugused ajakirjanike ja 

meediaväljaannete vastu suunatud 

rünnakud ning tagama selliste juhtumite 

põhjaliku uurimise ja vastutavate isikute 

kohtu ette toomise; nõuab täiendavaid 

meetmeid, et oleks tagatud sõnavabaduse 

ja ajakirjandusvabaduse täielik austamine 

ning teabe kättesaadavus nii 

võrgukeskkonnas kui ka väljaspool; palub 

Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimudel 

võtta kiireloomulisi meetmeid, et päästa 

avalik-õiguslik meedia kokkuvarisemisest; 

palub pädevatel asutustel tagada kolme 

avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatus ja 

rahaline stabiilsus, samuti sideameti 

poliitiline, tegevuslik ja rahaline 

sõltumatus ja läbipaistvus; palub pädevatel 

37. väljendab muret ajakirjanikele 

avaldatava poliitilise surve ja nende 

ähvardamise juhtumite pärast, mis 

hõlmavad füüsilisi ja verbaalseid 

rünnakuid, muu hulgas kõrgete või endiste 

ametnike poolt, ning samuti meedia 

omandisuhete läbipaistmatuse pärast; 

väljendab ühtlasi muret laimuvastaste 

tsiviilkaebuste kasutamise pärast kriitiliste 

meediaväljaannete ja ajakirjanike vastu; 

rõhutab vajadust uurida rünnakuid 

ajakirjanike vastu ning tagada asjakohased 

kohtulikud järelmeetmed; kutsub 

ametivõime üles mõistma ühemõtteliselt 

hukka igasugused ajakirjanike ja 

meediaväljaannete vastu suunatud 

rünnakud ning tagama selliste juhtumite 

põhjaliku uurimise ja vastutavate isikute 

kohtu ette toomise; nõuab täiendavaid 

meetmeid, et oleks tagatud sõnavabaduse 

ja ajakirjandusvabaduse täielik austamine 

ning teabe kättesaadavus nii 

võrgukeskkonnas kui ka väljaspool; palub 

Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimudel 

võtta kiireloomulisi meetmeid, et päästa 

avalik-õiguslik meedia kokkuvarisemisest; 

palub pädevatel asutustel tagada kolme 

avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatus ja 

rahaline stabiilsus, samuti sideameti 

poliitiline, tegevuslik ja rahaline 

sõltumatus ja läbipaistvus; palub pädevatel 
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asutustel tagada meedia mitmekesisus ja 

saadete edastamine kõigis Bosnia ja 

Hertsegoviina ametlikes keeltes; nõuab 

digitaalringhäälingule ülemineku 

lõpuleviimist ja lairibastrateegia 

koostamist; 

asutustel tagada meedia mitmekesisus ja 

saadete edastamine; nõuab 

digitaalringhäälingule ülemineku 

lõpuleviimist ja lairibastrateegia 

koostamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. väljendab endiselt muret 

haridussüsteemi jätkuva killustatuse, 

segregatsiooni, ebatõhususe ja keerukuse 

pärast; nõuab, et kogu riigis võetaks vastu 

ühine põhiõppekava, mis suurendaks riigi 

ühtekuuluvust; nõuab paremat 

koordineerimist hariduse juhtimise eri 

tasandite vahel, et edendada kaasavat ja 

mittediskrimineerivat haridussüsteemi ning 

soodustada kultuurilist, usulist ja etnilist 

koostööd; kutsub ametivõime üles 

edendama sallivuse, dialoogi ja 

kultuuridevahelise mõistmise põhimõtteid 

erinevate etniliste rühmade vahel; nõuab 

konkreetsete meetmete võtmist 

haridussüsteemi tõhususe parandamiseks ja 

segregatsiooni kaotamiseks, tagades 

võrdsed haridusvõimalused kõigis Bosnia 

ja Hertsegoviina ametlikes keeltes; 

väljendab jätkuvalt muret 

haridussüsteemist varakult lahkunud noorte 

suure osakaalu pärast ja romadest õpilaste 

püsivalt kõrge koolist väljalangemise 

määra pärast; peab kahetsusväärseks, et 

edusammud „kaks kooli ühe katuse all“ ja 

monoetniliste koolide küsimuste ning 

muude koolides esinevate segregatsiooni ja 

diskrimineerimise vormide käsitlemisel ja 

lahendamisel on olnud aeglased; 

38. väljendab endiselt muret 

haridussüsteemi jätkuva killustatuse, 

segregatsiooni, ebatõhususe ja keerukuse 

pärast; nõuab, et kogu riigis võetaks vastu 

ühine põhiõppekava, mis suurendaks riigi 

ühtekuuluvust; nõuab paremat 

koordineerimist hariduse juhtimise eri 

tasandite vahel, et edendada kaasavat ja 

mittediskrimineerivat haridussüsteemi ning 

soodustada kultuurilist, usulist ja etnilist 

koostööd; kutsub ametivõime üles 

edendama sallivuse, dialoogi ja 

kultuuridevahelise mõistmise põhimõtteid 

erinevate etniliste rühmade vahel; nõuab 

konkreetsete meetmete võtmist 

haridussüsteemi tõhususe parandamiseks ja 

segregatsiooni kaotamiseks, tagades 

võrdsed haridusvõimalused; väljendab 

jätkuvalt muret haridussüsteemist varakult 

lahkunud noorte suure osakaalu pärast ja 

romadest õpilaste püsivalt kõrge koolist 

väljalangemise määra pärast; peab 

kahetsusväärseks, et edusammud „kaks 

kooli ühe katuse all“ ja monoetniliste 

koolide küsimuste ning muude koolides 

esinevate segregatsiooni ja 

diskrimineerimise vormide käsitlemisel ja 

lahendamisel on olnud aeglased; 

Or. en 
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Punkt 42 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  42 a. nõuab, et katkestataks selliste 

hüdroenergiaprojektide ja -kavade 

elluviimine, mis kahjustavad loodust, 

millele on vastu kohalik elanikkond, mis 

ei ole kooskõlas kohaliku või 

haldusüksuse tasandi ruumilise arengu 

kavadega ja on kasulikud ainult 

investoritele;  

Or. en 
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Punkt 43 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  43 a. nõuab, et ametiasutused tagaksid 

kooskõla ELi ja rahvusvaheliste normide 

ja poliitikaeesmärkidega energia ja 

kliimamuutuste valdkonnas; taunib 

asjaolu, et riigi jõupingutused 

kliimamuutuste vastu võitlemisel 

piirduvad sõnadega, samas kui tehakse 

otsuseid uute söel töötavate 

soojuselektrijaamade kavandamise kohta; 

Or. en 

 

 


