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Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. väljendab heameelt seoses Bosnia ja 

Hertsegoviina ministrite nõukogu poolt 26. 

jaanuaril 2016 vastu võetud otsusega 

tõhusa koordineerimismehhanismi loomise 

kohta ELi küsimustes ning 9. veebruaril 

2016 vastu võetud 

läbirääkimispositsiooniga stabiliseerimis- 

ja assotsieerimislepingu kohandamise 

kohta tulenevalt Horvaatia ühinemisest 

ELiga; tuletab meelde, et kõrvuti oluliste 

edusammude tegemisega reformikava 

rakendamisel on need aspektid vajalikud 

selleks, et EL käsitleks liikmeks astumise 

avaldust usaldusväärsena; nõuab, et 

viivitamatult ühtlustataks riigi mõlema osa 

seisukohad vastuvõetud 

koordineerimismehhanismi suhtes, ning 

julgustab kõigi sidusrühmade vahelist 

koostööd selle edasiseks parandamiseks; 

nõuab selle kiiret rakendamist ning 

soovitab tungivalt konstruktiivset koostööd 

ELi küsimustes; rõhutab, et ELiga 

ühinemise protsessis tõhusate otsuste 

tegemisel on see mehhanism asendamatu; 

väljendab heameelt seoses esimeste 

konkreetsete konsultatsioonidega 

parlamentaarsel tasandil, pidades silmas 

koordineerimismehhanismi täielikku 

rakendamist, ning soovitab tungivalt veelgi 

intensiivistada selliseid kohtumisi 

institutsiooniliste sidusrühmade vahel; 

nõuab veel kord stabiliseerimis- ja 

3. väljendab heameelt seoses Bosnia ja 

Hertsegoviina ministrite nõukogu poolt 26. 

jaanuaril 2016 vastu võetud otsusega 

tõhusa koordineerimismehhanismi loomise 

kohta ELi küsimustes ning 9. veebruaril 

2016 vastu võetud 

läbirääkimispositsiooniga stabiliseerimis- 

ja assotsieerimislepingu kohandamise 

kohta tulenevalt Horvaatia ühinemisest 

ELiga; tuletab meelde, et kõrvuti oluliste 

edusammude tegemisega reformikava 

rakendamisel on need aspektid vajalikud 

selleks, et EL käsitleks liikmeks astumise 

avaldust usaldusväärsena; nõuab, et 

viivitamatult ühtlustataks riigi mõlema osa 

seisukohad vastuvõetud 

koordineerimismehhanismi suhtes, ning 

julgustab kõigi sidusrühmade vahelist 

koostööd selle edasiseks parandamiseks; 

nõuab selle kiiret rakendamist ning 

soovitab tungivalt konstruktiivset koostööd 

ELi küsimustes; rõhutab, et ELiga 

ühinemise protsessis tõhusate otsuste 

tegemisel on see mehhanism asendamatu; 

väljendab heameelt seoses esimeste 

konkreetsete konsultatsioonidega 

parlamentaarsel tasandil, pidades silmas 

koordineerimismehhanismi täielikku 

rakendamist, ning soovitab tungivalt veelgi 

intensiivistada selliseid kohtumisi 

institutsiooniliste sidusrühmade vahel; 

soovitab, et Bosnia ja Hertsegoviina teeks 
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assotsieerimislepingu alusel antud 

kaubandussoodustuste kohandamist; peab 

stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu 

täielikku rakendamist ja selle 

kohandamist oluliseks teguriks Bosnia ja 

Hertsegoviina ELiga ühinemise protsessis 

ning Bosnia ja Hertsegoviina liikmelisuse 

kandidatuuri kinnitamise üheks 

eelduseks; soovitab, et Bosnia ja 

Hertsegoviina teeks oma lähenemisel ELile 

koostööd ka ELi liikmesriikidega;  

oma lähenemisel ELile koostööd ka ELi 

liikmesriikidega;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kordab taas, et tuleb jätkata 

põhiseaduslikke, õiguslikke ja poliitilisi 

reforme, mis muudaksid Bosnia ja 

Hertsegoviina täielikult tõhusaks, 

kaasavaks ja toimivaks riigiks, ning 

tagaksid kõigi kolme põhirahvuse ja kõigi 

kodanike (sõltumata nende etnilisest või 

usulisest kuuluvusest) võrdsuse ja 

demokraatliku esindatuse vastavalt oma 

eelmises resolutsioonis väljendatud 

põhimõtetele, sh kooskõlas Kopenhaageni 

kriteeriumide, ELi õigustiku, Veneetsia 

komisjoni soovituste, Euroopa inimõiguste 

ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja 

Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohaste 

otsustega; kutsub ametivõime üles 

edendama aktiivselt seadusliku esindatuse, 

föderalismi, detsentralisatsiooni ja 

lähimuse põhimõtteid ning Euroopa 

väärtusi ja Euroopa perspektiivi tähtsust; 

kutsub ELi institutsioone üles lülituma 

aktiivselt jõupingutustesse leida Bosnia ja 

Hertsegoviina põhiseaduslikule 

korraldusele jätkusuutlik lahendus;  

4. kordab taas, et tuleb jätkata 

põhiseaduslikke, õiguslikke ja poliitilisi 

reforme, mis muudaksid Bosnia ja 

Hertsegoviina täielikult tõhusaks, 

kaasavaks ja toimivaks riigiks, ning 

tagaksid kõigi kodanike (sõltumata nende 

etnilisest või usulisest kuuluvusest) 

võrdsuse ja demokraatliku esindatuse 

vastavalt oma eelmises resolutsioonis 

väljendatud põhimõtetele, sh kooskõlas 

Kopenhaageni kriteeriumide, ELi 

õigustiku, Veneetsia komisjoni soovituste, 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja Euroopa 

Inimõiguste Kohtu asjakohaste otsustega; 

kutsub ametivõime üles edendama 

aktiivselt seadusliku esindatuse, 

detsentralisatsiooni ja lähimuse 

põhimõtteid ning Euroopa väärtusi ja 

Euroopa perspektiivi tähtsust; kutsub ELi 

institutsioone üles lülituma aktiivselt 

jõupingutustesse leida Bosnia ja 

Hertsegoviina põhiseaduslikule 

korraldusele jätkusuutlik lahendus;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. rõhutab, et sõltumatud ja 

professionaalsed meediainstitutsioonid on 

eduka demokraatliku ühiskonna 

olulisemaid elemente; väljendab seetõttu 

muret tagasilöökide pärast sõnavabaduse 

valdkonnas, ajakirjanikele poliitilise surve 

avaldamise ja nende hirmutamise 

juhtumite, sealhulgas teatud 

meediakanalite põhjendamatutele finants- 

ja muudele kontrollidele allutamise pärast 

kohalike ja riiklike ametivõimude poolt, 

ning meedia jätkuva poliitilise ja etnilise 

polariseerumise pärast; kutsub pädevaid 

asutusi üles viima läbi ajakirjanike 

rünnakute põhjaliku uurimise ja looma 

ajakirjanike kaitsmiseks õigusliku 

raamistiku; nõuab lisaks kiireloomulisi 

meetmeid kommunikatsiooniameti 

poliitilise, institutsioonilise ja rahalise 

sõltumatuse kindlustamiseks ning meedia 

omandisuhete läbipaistvuse tagamiseks, 

kaotades kõik õigusloome lüngad, mis 

süstemaatiliselt takistavad täielikku 

läbipaistvust; märgib, et nende meetmete 

rakendamine on äärmiselt oluline lubamatu 

poliitilise mõju ärahoidmiseks; nõuab, et 

oleks tagatud meediakanalite paljusus ja 

saadete edastamine kõigis riigikeeltes; 

nõuab ka ajakirjandusliku sõltumatuse ja 

avalik-õigusliku meedia finantsstabiilsuse 

suurendamist, pidades silmas avalik-

31. rõhutab, et sõltumatud ja 

professionaalsed meediainstitutsioonid on 

eduka demokraatliku ühiskonna 

olulisemaid elemente; väljendab seetõttu 

muret tagasilöökide pärast sõnavabaduse 

valdkonnas, ajakirjanikele poliitilise surve 

avaldamise ja nende hirmutamise 

juhtumite, sealhulgas teatud 

meediakanalite põhjendamatutele finants- 

ja muudele kontrollidele allutamise pärast 

kohalike ja riiklike ametivõimude poolt, 

ning meedia jätkuva poliitilise ja etnilise 

polariseerumise pärast; kutsub pädevaid 

asutusi üles viima läbi ajakirjanike 

rünnakute põhjaliku uurimise ja looma 

ajakirjanike kaitsmiseks õigusliku 

raamistiku; nõuab lisaks kiireloomulisi 

meetmeid kommunikatsiooniameti 

poliitilise, institutsioonilise ja rahalise 

sõltumatuse kindlustamiseks ning meedia 

omandisuhete läbipaistvuse tagamiseks, 

kaotades kõik õigusloome lüngad, mis 

süstemaatiliselt takistavad täielikku 

läbipaistvust; märgib, et nende meetmete 

rakendamine on äärmiselt oluline lubamatu 

poliitilise mõju ärahoidmiseks; nõuab, et 

oleks tagatud meediakanalite paljusus; 

nõuab ka ajakirjandusliku sõltumatuse ja 

avalik-õigusliku meedia finantsstabiilsuse 

suurendamist, pidades silmas avalik-

õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni 
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õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni 

olemasolu tähtsust Bosnia ja Hertsegoviina 

ühtsusele; väljendab muret asjaolu üle, et ei 

tegeleta veebisaitide vastu suunatud 

küberrünnakute uurimisega; 

olemasolu tähtsust Bosnia ja Hertsegoviina 

ühtsusele; väljendab muret asjaolu üle, et ei 

tegeleta veebisaitide vastu suunatud 

küberrünnakute uurimisega; 

Or. en 
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Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. märgib piiratud meetmeid ja tegevusi 

kliimamuutustega kohanemiseks ning 

esimesi samme Natura 2000 looduskaitse 

alase võrgustiku arendamiseks; kutsub 

pädevaid asutusi üles looma 

keskkonnakaitse ja kliimameetmete jaoks 

ühtset õiguslikku raamistikku ning 

tõhustama strateegilist planeerimist ja 

õigustiku nõuetekohast rakendamist nendes 

valdkondades; kutsub pädevaid asutusi üles 

vältima kooskõlas ELi 

keskkonnanormidega ülemäärast 

õhusaastet, sh Bosanski Brodi 

naftatöötlemistehase tekitatud saastet; 

kordab, et Bosnia ja Hertsegoviina peab 

täiel määral täitma oma kohustusi seoses 

piiriülese keskkonnamõju hindamise 

konventsiooni (Espoo, 1991) ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protokolliga (Kiiev, 2003); 

42. märgib piiratud meetmeid ja tegevusi 

kliimamuutustega kohanemiseks ning 

esimesi samme Natura 2000 looduskaitse 

alase võrgustiku arendamiseks; kutsub 

pädevaid asutusi üles looma 

keskkonnakaitse ja kliimameetmete jaoks 

ühtset õiguslikku raamistikku ning 

tõhustama strateegilist planeerimist ja 

õigustiku nõuetekohast rakendamist nendes 

valdkondades; kutsub pädevaid asutusi üles 

vältima kooskõlas ELi 

keskkonnanormidega ülemäärast 

õhusaastet; kordab, et Bosnia ja 

Hertsegoviina peab täiel määral täitma oma 

kohustusi seoses piiriülese keskkonnamõju 

hindamise konventsiooni (Espoo, 1991) ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protokolliga (Kiiev, 2003); 

Or. en 
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Punkt 42 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  42 a. kutsub Bosnia ja Hertsegoviina 

valitsust üles reguleerima ja kontrollima 

hüdroelektrijaamade arendamist 

keskkonna seisukohast tundlikel ning 

kaitsealustel või potentsiaalselt 

kaitsealustel aladel ning tagama 

olemasolevate rahvusparkide nagu 

Sutjeska rahvuspargi ja Una rahvuspargi 

terviklikkus; soovitab parandada 

keskkonnamõju hindamiste kvaliteeti, et 

võtta arvesse ELi õigusnorme, mis on 

kehtestatud linnudirektiivi ja elupaikade 

direktiiviga ning veepoliitika 

raamdirektiiviga; ergutab Bosnia ja 

Hertsegoviina valitsust suurendama 

läbipaistvust, kasutades selleks üldsuse 

kaasamist ja konsulteerimist kohalike 

kogukondade, teadusekspertide ja 

tsiviilsektoriga kavandatavate projektide 

osas; 

Or. en 
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Punkt 45 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 a. toetab Berliini protsessi raames 

Lääne-Balkani riikide 

kodanikuühiskonna foorumi loomist, mis 

annab piirkondlikele kodanikuühiskonna 

esindajatele võimaluse vahetada mõtteid, 

väljendada oma muresid ja koostada 

poliitikakujundajatele konkreetseid 

soovitusi; nõuab selle protsessi jätkamist 

2016. aastal Pariisis toimuval järgmisel 

tippkohtumisel ja ettevalmistavate 

seminaride korraldamist, mis hõlmaksid 

piirkonna kodanikuühiskonna 

organisatsioone; 

Or. en 

 

 


