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Muudatusettepanek  1 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0342/2010 

Doris Pack 

väliskomisjoni nimel 

Olukord Bosnias ja Hertsegoviinas 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 36 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. nõuab, et Bosnia ja Hertsegoviina 

parlament võtaks 2011. aasta üleriigilise 

rahvaloenduse läbiviimiseks vastu 

rahvaloenduse seaduse, mis on Euroopa 

Liiduga ühinemise selge eeltingimus ning 

riigi sotsiaalse ja majandusarengu ning ELi 

abi jätkamise seisukohalt väga oluline; 

36. nõuab, et Bosnia ja Hertsegoviina 

parlament võtaks 2011. aasta üleriigilise 

rahvaloenduse läbiviimiseks vastu 

rahvaloenduse seaduse, mis on Euroopa 

Liiduga ühinemise selge eeltingimus ning 

riigi sotsiaalse ja majandusarengu ning ELi 

abi jätkamise seisukohalt väga oluline; 

rõhutab, et teema tundlikkuse tõttu ei 

peaks kõikidele rahvust puudutavatele 

küsimustele vastamine olema kohustuslik; 

Or. en 
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Lõige 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. tunneb heameelt selle üle, et 27. mail 

võeti vastu komisjoni õigusakti ettepanek 

viisanõude kaotamise kohta; 

28. tunneb heameelt selle üle, et 27. mail 

võeti vastu komisjoni õigusakti ettepanek 

viisanõude kaotamise kohta ning palub 

komisjonil kontrollida kõikidele seni 

täitmata kriteeriumidele vastamist 

lähikuudel, et nõukogu ja Euroopa 

Parlament saaksid kiita heaks Bosnia 

kodanikele viisanõude kaotamise 2010. 

aasta lõpuks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina 

ei täitnud nõuetekohaselt vajalikke 

kriteeriume, et olla kaasatud nõukogu 30. 

novembri 2009. aasta määrusesse, millega 

kolme Lääne-Balkani riigi kodanikud 

said õiguse viisavabaks reisimiseks 

Schengeni alal; 

M. arvestades, et komisjon esitas 27. mail 

2010. aastal õigusakti ettepaneku 

viisanõude kaotamise kohta Bosnia ja 

Hertsegoviina kodanikele (KOM(210)256 

(lõplik)), mis annab ametliku võimaluse 

viisanõude kaotamiseks aastal 2010; 

Or. en 
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Judith Sargentini 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0342/2010 

Doris Pack 

väliskomisjoni nimel 

Olukord Bosnias ja Hertsegoviinas 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus N 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

N. arvestades, et Prantsusmaa, Itaalia ja 

Luksemburg ei ole veel stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingut ratifitseerinud, mis 

hoiab tagasi riigi Euroopasse 

integreerumist; 

N. arvestades, et Prantsusmaa, Kreeka, 

Itaalia, Luksemburg ja Hispaania ei ole 

veel stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingut ratifitseerinud, mis 

hoiab tagasi riigi Euroopasse 

integreerumist; 

Or. en 



 

AM\820544ET.doc  PE441.922v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

15.6.2010 B7-0342/5 

Muudatusettepanek  5 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0342/2010 

Doris Pack 
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Olukord Bosnias ja Hertsegoviinas 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et kõrge esindaja büroo 

(OHR) ennatlik sulgemine, mille tingis 

õiguspärane soov suurendada kohalike 

mõjuvõimu poliitilises protsessis, võis 

mõjutada riigi stabiilsust ning hädavajalike 

reformide kiirust ja tulemusi; arvestades, et 

lõppeesmärgiks jääb kõrge esindaja büroo 

asendamine suuremate volitustega ELi 

eriesindajaga; 

H. arvestades, et kõrge esindaja büroo 

(OHR) ennatlik sulgemine, mille tingis 

õiguspärane soov suurendada kohalike 

mõjuvõimu poliitilises protsessis, võis 

mõjutada riigi stabiilsust ning hädavajalike 

reformide kiirust ja tulemusi; arvestades, et 

kõrge esindaja büroo asendamine 

suuremate volitustega ELi eriesindajaga 

jääb hädavajalikuks sammuks, mis 

sillutab teed kandidaatriigiks saamisele; 

Or. en 

 

 


