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8.2.2017 A8-0026/2 

Tarkistus  2 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa säilyttämään uudistusvauhdin, 

jotta Bosnia ja Hertsegovina voi muuttua 

täysin tehokkaaksi, osallistavaksi ja 

toimivaksi oikeusvaltioperiaatteeseen 

perustuvaksi valtioksi, jossa taataan 

kaikkien kansanryhmien ja kansalaisten 

tasavertaisuus ja demokraattinen edustus; 

pitää valitettavana, että syvään juurtuneista 

hajottavista suuntauksista johtuvat, 

normaalin demokratiakehityksen estävät 

etniset ja poliittiset jakolinjat sekä 

julkishallinnon politisointi hidastavat yhä 

usein yhteisiä uudistusponnisteluja; 

tähdentää, että Bosnia ja Hertsegovinan 

ehdokkuudella EU:n jäseneksi ei ole 

menestymisen mahdollisuuksia, ennen kuin 

on luotu asianmukaiset institutionaaliset 

edellytykset; kehottaa kaikkia poliittisia 

johtajia työskentelemään tarvittavien 

muutosten, mukaan lukien 

vaalilainsäädännön uudistus, 

toteuttamiseksi ja ottamaan huomioon 

myös parlamentin aiemmissa 

päätöslauselmissa esitetyt periaatteet, kuten 

federalismin, hajauttamisen ja legitiimin 

edustuksen periaatteet; pitää 

välttämättömänä konsensuksen 

säilyttämistä yhdentymisestä EU:hun ja 

yhtenäistä edistymistä 

oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa, 

mukaan lukien korruption ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja 

4. kehottaa säilyttämään uudistusvauhdin, 

jotta Bosnia ja Hertsegovina voi muuttua 

täysin tehokkaaksi, osallistavaksi ja 

toimivaksi oikeusvaltioperiaatteeseen 

perustuvaksi valtioksi, jossa taataan 

kaikkien kansalaisten tasavertaisuus ja 

demokraattinen edustus; pitää 

valitettavana, että syvään juurtuneista 

hajottavista suuntauksista johtuvat, 

normaalin demokratiakehityksen estävät 

etniset ja poliittiset jakolinjat sekä 

julkishallinnon politisointi hidastavat yhä 

usein yhteisiä uudistusponnisteluja; 

tähdentää, että Bosnia ja Hertsegovinan 

ehdokkuudella EU:n jäseneksi ei ole 

menestymisen mahdollisuuksia, ennen kuin 

on luotu asianmukaiset institutionaaliset 

edellytykset; kehottaa kaikkia poliittisia 

johtajia työskentelemään tarvittavien 

muutosten, mukaan lukien 

vaalilainsäädännön uudistus, 

toteuttamiseksi ja ottamaan huomioon 

myös parlamentin aiemmissa 

päätöslauselmissa esitetyt periaatteet, kuten 

hajauttamisen ja legitiimin edustuksen 

periaatteet; pitää välttämättömänä 

konsensuksen säilyttämistä yhdentymisestä 

EU:hun ja yhtenäistä edistymistä 

oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa, 

mukaan lukien korruption ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja 

oikeuslaitoksen ja julkishallinnon 
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oikeuslaitoksen ja julkishallinnon 

uudistaminen; korostaa myös tarvetta 

kiinnittää jatkuvaa ja tehokasta huomiota 

yhteiskunta- ja talousuudistuksiin, joiden 

olisi säilyttävä ensisijaisina; 

uudistaminen; korostaa myös tarvetta 

kiinnittää jatkuvaa ja tehokasta huomiota 

yhteiskunta- ja talousuudistuksiin, joiden 

olisi säilyttävä ensisijaisina; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Tarkistus  3 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että 

perustuslakituomioistuin teki hiljattain 

tärkeän päätöksen periaatteesta, jonka 

mukaan maan kolmella kansanryhmällä 

on valtion muodostavien kansojen tasa-

arvoinen asema, joten ne voivat valita 

omat lailliset poliittiset edustajansa siten, 

että niillä on oikeutettu ja suhteellinen 

edustus Bosnia ja Hertsegovinan 

federaation parlamentin alahuoneessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Tarkistus  4 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. panee merkille turvallisuutta ja 

puolustusta käsittelevän parlamentaarisen 

sekavaliokunnan aktiivisen sitoutumisen 

Bosnia ja Hertsegovinan asevoimien 

demokraattisen valvonnan 

varmistamisessa; panee huolestuneena 

merkille kansalaisten laittomasti hallussaan 

pitämät suuret ase- ja 

ampumatarvikevarastot ja kehottaa 

hävittämään kaikki nämä aseet; on lisäksi 

huolissaan asevoimien vastuulla olevista 

suurista mutta riittämättömästi 

varastoiduista ampumatarvike- ja 

asevarastoista; painottaa, että on tärkeää 

torjua asekauppaa, ja kehottaa 

vahvistamaan tässä tarkoituksessa EU:n ja 

Bosnia ja Hertsegovinan välistä 

yhteistyötä; suosittaa kokonaisvaltaista 

toimintatapaa, jotta voidaan ratkaista 

jäljellä olevat haasteet maan 

puhdistamiseksi miinoista vuoteen 2019 

mennessä; 

28. panee merkille turvallisuutta ja 

puolustusta käsittelevän parlamentaarisen 

sekavaliokunnan aktiivisen sitoutumisen 

Bosnia ja Hertsegovinan asevoimien 

demokraattisen valvonnan 

varmistamisessa; panee huolestuneena 

merkille kansalaisten laittomasti hallussaan 

pitämät suuret ase- ja 

ampumatarvikevarastot ja kehottaa 

hävittämään kaikki nämä aseet; painottaa, 

että on tärkeää torjua asekauppaa, ja 

kehottaa vahvistamaan tässä tarkoituksessa 

EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välistä 

yhteistyötä; suosittaa kokonaisvaltaista 

toimintatapaa, jotta voidaan ratkaista 

jäljellä olevat haasteet maan 

puhdistamiseksi miinoista vuoteen 2019 

mennessä; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Tarkistus  5 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. on huolissaan toimittajien poliittisesta 

painostamisesta ja uhkailusta, johon on 

liittynyt myös fyysisiä ja sanallisia 

hyökkäyksiä ja johon ovat syyllistyneet 

myös korkea-arvoiset virkamiehet tai 

entiset virkamiehet, sekä 

tiedotusvälineiden omistajuuteen liittyvästä 

avoimuuden puutteesta; on huolissaan 

myös kunnianloukkauksia koskevien 

siviilikanteiden käyttämisestä kriittisiä 

tiedotusvälineitä ja toimittajia vastaan; 

korostaa, että toimittajia vastaan 

kohdistuneet hyökkäykset on tutkittava ja 

että asianmukaiset oikeudelliset 

jatkotoimet on taattava; kehottaa 

viranomaisia tuomitsemaan yksiselitteisesti 

kaikki toimittajiin ja tiedotusvälineisiin 

kohdistuvat hyökkäykset ja varmistamaan, 

että tällaiset tapaukset tutkitaan 

perusteellisesti ja vastuulliset tuodaan 

oikeuden eteen; kehottaa toteuttamaan 

lisätoimenpiteitä sen takaamiseksi, että 

sananvapautta, lehdistönvapautta ja 

tiedonsaannin vapautta sekä verkossa että 

sen ulkopuolella kunnioitetaan 

täysimääräisesti; kehottaa Bosnia ja 

Hertsegovinan viranomaisia toteuttamaan 

kiireellisiä toimenpiteitä ja estämään 

julkisen palvelun tehtävää hoitavien 

tiedotusvälineiden romahtamisen; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan 

37. on huolissaan toimittajien poliittisesta 

painostamisesta ja uhkailusta, johon on 

liittynyt myös fyysisiä ja sanallisia 

hyökkäyksiä ja johon ovat syyllistyneet 

myös korkea-arvoiset virkamiehet tai 

entiset virkamiehet, sekä 

tiedotusvälineiden omistajuuteen liittyvästä 

avoimuuden puutteesta; on huolissaan 

myös kunnianloukkauksia koskevien 

siviilikanteiden käyttämisestä kriittisiä 

tiedotusvälineitä ja toimittajia vastaan; 

korostaa, että toimittajia vastaan 

kohdistuneet hyökkäykset on tutkittava ja 

että asianmukaiset oikeudelliset 

jatkotoimet on taattava; kehottaa 

viranomaisia tuomitsemaan yksiselitteisesti 

kaikki toimittajiin ja tiedotusvälineisiin 

kohdistuvat hyökkäykset ja varmistamaan, 

että tällaiset tapaukset tutkitaan 

perusteellisesti ja vastuulliset tuodaan 

oikeuden eteen; kehottaa toteuttamaan 

lisätoimenpiteitä sen takaamiseksi, että 

sananvapautta, lehdistönvapautta ja 

tiedonsaannin vapautta sekä verkossa että 

sen ulkopuolella kunnioitetaan 

täysimääräisesti; kehottaa Bosnia ja 

Hertsegovinan viranomaisia toteuttamaan 

kiireellisiä toimenpiteitä ja estämään 

julkisen palvelun tehtävää hoitavien 

tiedotusvälineiden romahtamisen; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan 



 

AM\1116839FI.docx  PE598.454v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

kolmen julkisen yleisradioyhtiön 

riippumattomuuden ja rahoituksen 

vakauden sekä viestinnän 

sääntelyviranomaisen poliittisen, 

toiminnallisen ja rahoituksellisen 

riippumattomuuden ja avoimuuden; 

kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 

varmistamaan tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden ja varmistamaan 

yleisradiotoiminnan kaikilla Bosnia ja 

Hertsegovinan virallisilla kielillä; kehottaa 

viimeistelemään digitalisoinnin 

toteuttamisen ja laatimaan 

laajakaistastrategian; 

kolmen julkisen yleisradioyhtiön 

riippumattomuuden ja rahoituksen 

vakauden sekä viestinnän 

sääntelyviranomaisen poliittisen, 

toiminnallisen ja rahoituksellisen 

riippumattomuuden ja avoimuuden; 

kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 

varmistamaan tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden ja varmistamaan 

yleisradiotoiminnan; kehottaa 

viimeistelemään digitalisoinnin 

toteuttamisen ja laatimaan 

laajakaistastrategian; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Tarkistus  6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. on yhä huolissaan koulutusjärjestelmän 

pirstoutumisen, erottelun, tehottomuuden ja 

monimutkaisuuden jatkumisesta; kehottaa 

hyväksymään maan laajuiset yhteiset 

koulutusvaatimukset, jotka edistävät maan 

yhteenkuuluvuutta; kehottaa parantamaan 

koordinointia opetushallinnon eri tasojen 

välillä, jotta edistetään osallistavaa ja 

syrjimätöntä koulutusjärjestelmää ja 

edistetään yhteistyötä yli kulttuuristen, 

uskonnollisten ja etnisten rajojen; kehottaa 

viranomaisia edistämään suvaitsevaisuutta, 

vuoropuhelua ja kulttuurien välistä 

yhteisymmärrystä etnisten ryhmien välillä; 

kehottaa toteuttamaan konkreettisia 

toimenpiteitä, joilla parannetaan 

koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja 

poistetaan erottelevat käytännöt ja taataan 

yhtäläiset koulutusmahdollisuudet kaikilla 

Bosnia ja Hertsegovinan virallisilla 

kielillä; on yhä huolissaan koulunsa 

keskeyttävien suuresta määrästä ja siitä, 

että suuri määrä romanioppilaita jättää yhä 

koulunkäynnin kesken; pitää valitettavana, 

että ilmiötä, jossa on kaksi koulua saman 

katon alla, monoetnisiä kouluja sekä muita 

kouluissa ilmeneviä erottelun ja syrjinnän 

muotoja on pystytty käsittelemään kovin 

hitaasti; 

38. on yhä huolissaan koulutusjärjestelmän 

pirstoutumisen, erottelun, tehottomuuden ja 

monimutkaisuuden jatkumisesta; kehottaa 

hyväksymään maan laajuiset yhteiset 

koulutusvaatimukset, jotka edistävät maan 

yhteenkuuluvuutta; kehottaa parantamaan 

koordinointia opetushallinnon eri tasojen 

välillä, jotta edistetään osallistavaa ja 

syrjimätöntä koulutusjärjestelmää ja 

edistetään yhteistyötä yli kulttuuristen, 

uskonnollisten ja etnisten rajojen; kehottaa 

viranomaisia edistämään suvaitsevaisuutta, 

vuoropuhelua ja kulttuurien välistä 

yhteisymmärrystä etnisten ryhmien välillä; 

kehottaa toteuttamaan konkreettisia 

toimenpiteitä, joilla parannetaan 

koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja 

poistetaan erottelevat käytännöt ja taataan 

yhtäläiset koulutusmahdollisuudet; on yhä 

huolissaan koulunsa keskeyttävien suuresta 

määrästä ja siitä, että suuri määrä 

romanioppilaita jättää yhä koulunkäynnin 

kesken; pitää valitettavana, että ilmiötä, 

jossa on kaksi koulua saman katon alla, 

monoetnisiä kouluja sekä muita kouluissa 

ilmeneviä erottelun ja syrjinnän muotoja on 

pystytty käsittelemään kovin hitaasti; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Tarkistus  7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  42 a. kehottaa peruuttamaan 

vesivoimahankkeet ja -suunnitelmat, jotka 

ovat haitallisia luonnolle, joita 

paikallisväestö vastustaa, jotka eivät 

noudata paikallisia tai entiteetin 

aluekehityssuunnitelmia tai jotka 

hyödyttävät vain investoijia;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Tarkistus  8 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2313(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  43 a. kehottaa viranomaisia 

varmistamaan, että energia- ja 

ilmastonmuutosala mukautetaan EU:n ja 

kansainvälisiin normeihin ja 

politiikkatavoitteisiin; pitää valitettavana, 

että maan pyrkimykset torjua 

ilmastonmuutosta ovat jääneet pelkäksi 

puheeksi, kun samaan aikaan tehdään 

päätöksiä uusien hiililämpövoimaloiden 

suunnittelusta; 

Or. en 

 

 


