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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.2.2017 A8-0026/9 

Muudatusettepanek  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta 

2016/2313(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. väljendab heameelt selle üle, et 

nõukogu kaalub Bosnia ja Hertsegoviina 

ELi liikmeks astumise avaldust ja et 

riigile on esitatud küsimustik, ning ootab 

huviga komisjoni arvamust avalduse 

vastuvõetavuse kohta; palub Bosnia ja 

Hertsegoviina kõigi tasandite pädevatel 

ametiasutustel aktiivselt sellele protsessile 

pühenduda ning teha koostööd ja 

koordineerida osalemist komisjoni 

arvamuse koostamise protsessis, andes 

komisjoni küsimustele ühised ja sidusad 

vastused; juhib tähelepanu asjaolule, et 

see tõendaks ka riigi toimivust; kordab, et 

ELiga ühinemise protsess on olemuselt 

kaasav ja hõlmab kõiki sidusrühmi; 

1. rõhutab, et Bosnia ja Hertsegoviina 

ühinemine Euroopa Liiduga ei peaks 

olema eesmärk, mille poole püüelda; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 
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Raport A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

2016. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta 

2016/2313(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  27 a. tuletab meelde, et kohapeal on 

tugevalt esindatud 

heategevusorganisatsioonid, kes pakuvad 

stipendiume Araabia riikides, eelkõige 

Saudi Araabias õppimiseks; kutsub 

pädevaid ametiasutusi üles tegelema 

selliste vahendite abil radikaliseeritud 

imaamide probleemiga; märgib Saudi 

Araabia ja vahhabismi märkimisväärset 

mõju; kaalub selles küsimuses uue 

strateegia ja tegevuskava vastuvõtmist ja 

elluviimist; 

Or. en 
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Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. väljendab muret, et puuetega inimesi 

diskrimineeritakse jätkuvalt tööhõive, 

hariduse ja tervishoiuteenuste 

kättesaadavuse valdkonnas; nõuab, et 

võetaks vastu ühtne riiklik tegevuskava 

puuetega inimeste õiguste kohta; nõuab 

tervikliku ja integreeritud strateegia 

väljaarendamist romade kogukonna 

sotsiaalseks kaasamiseks ja paremaks 

esindatuseks; nõuab sotsiaalabi paremat 

suunamist, et jõuda kõige haavatavamate 

elanikeni; väljendab heameelt asjaolu üle, 

et mõned valitsused ja parlamendid on 

hakanud arutama LGBTI-inimeste õigusi 

ning koostama konkreetseid meetmeid 

nende kaitsmiseks; nõuab LGBTI-

kogukondade turvalisuse ja 

kogunemisõiguse tagamist; väljendab 

heameelt Bosnia ja Hertsegoviina 

diskrimineerimisvastase seaduse 

muudatuste üle, millega diskrimineerimise 

aluste loetellu lisati vanus, puue, 

seksuaalne sättumus ja sooline identiteet; 

nõuab selle seaduse nõuetekohast 

jõustamist; peab kiiduväärseks 

vihakuritegude keelu kaasamist Bosnia ja 

Hertsegoviina Föderatsiooni 

kriminaalkoodeksi muudatustesse; soovitab 

lisada politseiametnike, prokuröride ja 

kohtunike õppekavadesse ja 

koolitusprogrammidesse vihakuritegusid 

31. väljendab muret, et puuetega inimesi 

diskrimineeritakse jätkuvalt tööhõive, 

hariduse ja tervishoiuteenuste 

kättesaadavuse valdkonnas; nõuab, et 

võetaks vastu ühtne riiklik tegevuskava 

puuetega inimeste õiguste kohta; nõuab 

sotsiaalabi paremat suunamist, et jõuda 

kõige haavatavamate elanikeni; tunnustab 

Bosnia ja Hertsegoviina 

diskrimineerimisvastase seaduse 

muudatusi, millega diskrimineerimise 

aluste loetellu lisati vanus, puue, 

seksuaalne sättumus ja sooline identiteet; 

nõuab selle seaduse nõuetekohast 

jõustamist; peab kiiduväärseks 

vihakuritegude keelu kaasamist Bosnia ja 

Hertsegoviina Föderatsiooni 

kriminaalkoodeksi muudatustesse; soovitab 

lisada politseiametnike, prokuröride ja 

kohtunike õppekavadesse ja 

koolitusprogrammidesse vihakuritegusid 

käsitlevad kursused ning nõuab paremat 

politsei- ja kohtuasutuste koostööd 

vihakuritegudega seotud juhtumite 

menetlemisel; nõuab veelkord, et 

tunnistataks kehtetuks Serblaste Vabariigi 

põhiseaduses kehtiv surmanuhtlust käsitlev 

säte; 
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käsitlevad kursused ning nõuab paremat 

politsei- ja kohtuasutuste koostööd 

vihakuritegudega seotud juhtumite 

menetlemisel; nõuab veelkord, et 

tunnistataks kehtetuks Serblaste Vabariigi 

põhiseaduses kehtiv surmanuhtlust käsitlev 

säte; 

Or. en 
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Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. väljendab heameelt, et Bosnia ja 

Hertsegoviina etendab jätkuvalt 

konstruktiivset ja ennetavat rolli 

kahepoolse ja piirkondliku koostöö 

edendamisel; nõuab täiendavaid 

jõupingutusi allesjäänud kahepoolsete 

küsimuste lahendamiseks, muu hulgas 

Serbia ja Horvaatiaga piiride 

mahamärkimisel ning piiriülest reostust 

puudutavate juhtumite lahendamisel; 

tunnustab Bosniat ja Hertsegoviinat selle 

eest, et ta on suurendanud ELi ühisest 

välis- ja julgeolekupoliitikast lähtuvatest 

avaldustest ja otsustest juhindumise 

määra 62 %-lt 77 %-le; väljendab 

kahetsust Bosnia ja Hertsegoviina 

ametivõimude otsuse üle mitte toetada 

piiravaid meetmeid, mille EL kehtestas 

Venemaa vastu pärast seda, kui Venemaa 

annekteeris ebaseaduslikult Krimmi; 

tuletab Bosniale ja Hertsegoviinale 

meelde vajadust ühtlustatud välispoliitika 

järele ning et välispoliitika 

kooskõlastamine on tähtis osa ELi 

liikmesusest; peab oluliseks kooskõlastada 

Bosnia ja Hertsegoviina välispoliitikat 

ELi välispoliitikaga ning seda, et EL 

osaleks jätkuvalt aktiivselt Bosnia ja 

Hertsegoviina julgeoleku ja ohutuse 

tagamisel; avaldab heameelt operatsiooni 

Althea jätkumise üle, kuna operatsioon 

välja jäetud 



 

AM\1116844ET.docx  PE598.454v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

suurendab jätkuvalt Bosnia ja 

Hertsegoviina ametivõimude 

heidutussuutlikkust, kui olukord seda 

nõuab, keskendudes samas suutlikkuse 

suurendamisele ja koolitusele; avaldab 

heameelt ka selle üle, et 2016. aasta 

novembris pikendas ÜRO 

Julgeolekunõukogu EUFORi mandaati 

ühe aasta võrra; 

Or. en 

 

 


