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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et kõrge esindaja büroo 
ja EUFOR Althea on olulised rahu, 
julgeoleku ja stabiilsuse säilitamisel 
Bosnias ja Hertsegoviinas ning piirkonnas, 
samuti Daytoni rahukokkuleppe 
jõustamisel vastavalt oma volitustele;

I. arvestades, et kõrge esindaja büroo 
ja EUFOR Althea on olulised rahu, 
julgeoleku ja stabiilsuse säilitamisel 
Bosnias ja Hertsegoviinas ning piirkonnas, 
samuti Daytoni rahukokkuleppe 
jõustamisel vastavalt oma volitustele, mis 
põhineb poliitilisel neutraalsusel ning 
Bosnia ja Hertsegoviina põhiseaduse 
täielikult austamisel;
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et äärmiselt oluline on 
tagada piisavalt mitmekesine esindatus 
kõigil valitsemistasanditel;

M. arvestades, et äärmiselt oluline on 
tagada koosseisu kuuluvate rahvaste 
seaduslik esindatus;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Daytoni rahukokkuleppe 
jõustamine tähendab kohustust rakendada 
kõrge esindaja otsuseid, ilma et see 
piiraks vajalike poliitiliste ja 
struktuurireformide rakendamist riigis; 
rõhutab vajadust tugevdada Bosnia ja 
Hertsegoviina kodanike ja poliitikute 
isevastutust riigi arengus;

7. rõhutab, et Daytoni rahukokkuleppe 
jõustamine hõlmab kohustust järgida 
Bosnia ja Hertsegoviina põhiseaduslikku 
ülesehitust, austades kõigi koosseisu 
kuuluvate rahvaste ja kodanike õigusi, 
ning kohustust rakendada kõrge esindaja 
otsuseid; rõhutab vajadust tugevdada 
Bosnia ja Hertsegoviina kodanike ja 
poliitikute isevastutust riigi arengus;
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Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. rõhutab, et Bosnia ja Hertsegoviina 
tulevik ELis sõltub kestvast ja püsivast 
rahust, millega lahendatakse 
minevikuprobleemid ja mis teeb 
võimalikuks nii kodanike kui ka 
kõrgetasemeliste poliitikute siira leppimise, 
tagades riigi demokraatliku, kaasava, 
pluralistliku ja paljurahvuselist olemuse; 
nõuab tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina 
kiirendaks sõjakuritegude tõhusat ja 
erapooletut menetlemist muudetud riikliku 
sõjakuritegude menetlemise strateegia 
alusel; kutsub kõiki piirkondlikke valitsusi, 
parlamente ja poliitilisi liidreid üles 
moodustama kiiresti piirkondliku 
komisjoni (RECOM), mille ülesandeks on 
välja selgitada faktid kõigi endise 
Jugoslaavia territooriumil toime pandud 
sõjakuritegude ja muude inimõiguste 
rikkumiste ohvrite kohta, tuginedes 
RECOMi koalitsiooni tehtud 
märkimisväärsele tööle;

18. rõhutab, et Bosnia ja Hertsegoviina 
tulevik ELis sõltub kestvast ja püsivast 
rahust, millega lahendatakse 
minevikuprobleemid ja mis teeb 
võimalikuks nii kodanike kui ka 
kõrgetasemeliste poliitikute siira leppimise 
ning kolme koosseisu kuuluva rahva 
poliitilise esindatuse, tagades riigi 
demokraatliku, kaasava, pluralistliku ja 
paljurahvuselist olemuse; nõuab tungivalt, 
et Bosnia ja Hertsegoviina kiirendaks 
sõjakuritegude tõhusat ja erapooletut 
menetlemist muudetud riikliku 
sõjakuritegude menetlemise strateegia 
alusel; kutsub kõiki piirkondlikke valitsusi, 
parlamente ja poliitilisi liidreid üles 
moodustama kiiresti piirkondliku 
komisjoni (RECOM), mille ülesandeks on 
välja selgitada faktid kõigi endise 
Jugoslaavia territooriumil toime pandud 
sõjakuritegude ja muude inimõiguste 
rikkumiste ohvrite kohta, tuginedes 
RECOMi koalitsiooni tehtud 
märkimisväärsele tööle;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. toetab läbipaistvaid ja kaasavaid 
põhiseadus- ja valimisreforme, et tagada 
kõigi kodanike võrdsus ja 
mittediskrimineerimine, suurendada 
vastutust ning muuta Bosnia ja 
Hertsegoviina täielikult toimivaks ja 
kaasavaks riigiks, rakendades viivitamata 
pädevate siseriiklike ja rahvusvaheliste 
kohtute otsuseid, arvamusi ja soovitusi; 
tagades valmiste ja valimisprotsessi 
terviklikkuse; rõhutab, et institutsioonilised 
reformid sõltuvad riigi poliitiliste liidrite 
tahtest ja pühendumusest ning riigi 
institutsioonide demokraatlikust suunast; 
võtab teadmiseks sel eesmärgil tehtud 
Atlandi-ülesed vahenduspüüdlused ning 
mõistab hukka kõik poliitiliste osalejate 
takistused ja tegevusetuse selles 
valdkonnas; nõuab Euroopa välisteenistuse 
ja ELi delegatsiooni vahenduspüüdluste 
läbivaatamist ja saadud kogemuste 
analüüsimist; kutsub Euroopa 
välisteenistust ja ELi delegatsiooni üles 
tegutsema alati kooskõlas ELi kõrgeimate 
demokraatlike standarditega; nõuab 
kodanike ettepanekute pidevat kaalumist ja 
arvessevõtmist;

30. toetab läbipaistvaid ja kaasavaid 
põhiseadus- ja valimisreforme, et tagada 
kõigi koosseisu kuuluvate rahvaste ja 
kodanike võrdsus ja 
mittediskrimineerimine, suurendada 
vastutust ning muuta Bosnia ja 
Hertsegoviina täielikult toimivaks, 
kaasavaks ja pluralistlikuks riigiks, 
rakendades viivitamata pädevate 
siseriiklike ja rahvusvaheliste kohtute 
otsuseid, arvamusi ja soovitusi; tagades 
valmiste ja valimisprotsessi terviklikkuse; 
nõuab, et rakendataks Bosnia ja 
Hertsegoviina konstitutsioonikohtu otsust 
mehhanismide leidmise kohta, mis 
tagaksid, et ükski koosseisu kuuluvatest 
rahvastest ei saaks valida teise koosseisu 
kuuluva rahva poliitilisi esindajaid, eriti 
rahvakojas; rõhutab, et institutsioonilised 
reformid sõltuvad riigi poliitiliste liidrite 
tahtest ja pühendumusest ning riigi 
institutsioonide demokraatlikust suunast; 
võtab teadmiseks sel eesmärgil tehtud 
Atlandi-ülesed vahenduspüüdlused ning 
mõistab hukka kõik poliitiliste osalejate 
takistused ja tegevusetuse selles 
valdkonnas; nõuab Euroopa välisteenistuse 
ja ELi delegatsiooni vahenduspüüdluste 
läbivaatamist ja saadud kogemuste 
analüüsimist; kutsub Euroopa 
välisteenistust ja ELi delegatsiooni üles 
tegutsema alati kooskõlas ELi kõrgeimate 
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demokraatlike standarditega; nõuab 
kodanike ettepanekute pidevat kaalumist ja 
arvessevõtmist;
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Punkt 72

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72. kordab oma üleskutset lõpetada 
kiiremas korras tõrjumine ja 
diskrimineerimine hariduses, sealhulgas 
rakendades kohtuotsuseid, et lõpetada 
diskrimineeriv ebaseaduslik „kaks kooli 
ühe katuse all“ tava; rõhutab vajadust 
suurendada investeeringuid 
haridussektorisse, et saavutada kõigile 
kodanikele paremad ja võrdsed 
võimalused; nõuab kaasavat õppekava, 
mis soodustaks kriitilist mõtlemist ning 
parandaks hariduse ja koolituse kvaliteeti, 
võttes arvesse kultuuride ja keelte 
mitmekesisust, ning kaotaks lõhenemist 
toetava, faktidele vastukäiva sisu 
levitamise; 

72. kordab oma üleskutset käsitleda 
erinevaid otsuseid, mis puudutavad „kaks 
kooli ühe katuse all“ üksikjuhtumeid, mis 
annavad õiguse saada haridust vabalt 
valitud ametlikus keeles, nagu on 
kehtestanud OSCE; rõhutab, et kõigil 
kodanikel on õigus haridusele kõigis 
ametlikes keeltes, nagu on tagatud 
UNESCO konventsioonidega; rõhutab 
vajadust suurendada investeeringuid 
haridussektorisse, et saavutada kõigile 
kodanikele paremad ja võrdsed 
võimalused; märgib, et programmide ja 
õppekavade vastuvõtmisel tuleks arvesse 
võtta kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust, austades samal ajal 
põhiseaduslikku ülesehitust ja pädevusi; 
tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 165 lõikes 1 on 
sätestatud, et liit on kohustatud 
respekteerima liikmesriikide vastutust 
õpetuse sisu ja haridussüsteemide 
korralduse eest ning nende kultuurilist ja 
keelelist mitmekesisust; kordab, et ELi 
toimimise lepingu artikli 165 lõike 4 
kohaselt on igasugune liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamine 
ELi haridusvaldkonna stimuleerivate 
meetmete kohaldamisalast välja jäetud;
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