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Tarkistus  1 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. kehottaa koko kansakunnan kattavan 

väestönlaskennan mahdollistamiseksi 

Bosnia ja Hertsegovinan parlamenttia 

hyväksymään pikaisesti väestönlaskentaa 

koskevan lain, joka on selkeä edellytys 

maan Eurooppaan lähentymiselle ja jota 

tarvitaan maan talouden ja yhteiskunnan 

kehittämiseksi sekä EU-tuen jatkamiseksi; 

36. kehottaa koko kansakunnan kattavan 

väestönlaskennan mahdollistamiseksi 

Bosnia ja Hertsegovinan parlamenttia 

hyväksymään pikaisesti väestönlaskentaa 

koskevan lain, joka on selkeä edellytys 

maan Eurooppaan lähentymiselle ja jota 

tarvitaan maan talouden ja yhteiskunnan 

kehittämiseksi sekä EU-tuen jatkamiseksi; 

korostaa asian arkaluonteisuuden vuoksi, 

että etnistä alkuperää koskeviin 

kysymyksiin vastaamisen ei pitäisi olla 

pakollista; 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/2 

Tarkistus  2 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. pitää myönteisenä 27. toukokuuta 2010 

hyväksyttyä, viisumivapautta koskevaa 

komission lainsäädäntöehdotusta; 

28. pitää myönteisenä 27. toukokuuta 2010 

hyväksyttyä, viisumivapautta koskevaa 

komission lainsäädäntöehdotusta ja 

kehottaa komissiota tarkistamaan, että 

saavuttamatta olevat tavoitteet täytetään 

tulevina kuukausina, jotta neuvosto ja 

parlamentti voivat hyväksyä 

viisumivapauden käyttöönoton Bosnia ja 

Hertsegovinan kansalaisille vuoden 2010 

loppuun mennessä; 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/3 

Tarkistus  3 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että tarvittavien 

kriteerien täyttämättä jäämisen 

perusteella Bosnia ja Hertsegovina ei 

kuulu niihin kolmeen Länsi-Balkanin 

maahan, joiden kansalaiset saivat 30. 

marraskuuta 2009 annetun neuvoston 

asetuksen nojalla oikeuden matkustaa 

ilman viisumia Schengenin alueelle, 

M. ottaa huomioon, että komissio esitti 

27. toukokuuta 2010 viisumivapauden 

myöntämistä Bosnia ja Hertsegovinalle 

koskevan lainsäädäntöehdotuksen 

(KOM(2010)256 lopullinen), joka avaa 

virallisesti tien mahdolliselle 

viisumivapaudelle vuonna 2010, 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/4 

Tarkistus  4 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. ottaa huomioon, että Ranska, Italia ja 

Luxemburg eivät ole vielä ratifioineet 

vakautus- ja assosiaatiosopimusta, mikä 

viivyttää maan Eurooppaan 

integroitumista, 

N. ottaa huomioon, että Ranska, Kreikka, 

Italia, Luxemburg ja Espanja eivät ole 

vielä ratifioineet vakautus- ja 

assosiaatiosopimusta, mikä viivyttää maan 

Eurooppaan integroitumista, 

Or. en 
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15.6.2010 B7-0342/5 

Tarkistus  5 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että ennenaikaisesti toteutettuna 

korkean edustajan toimiston sulkeminen, 

joka perustuu legitiimiin haluun lisätä 

paikallista vastuunottoa poliittisesta 

prosessista, saattaa vaikuttaa maan 

vakauteen ja kipeästi kaivattujen 

uudistusten etenemistahtiin ja tuloksiin; 

katsoo, että lopullisena tavoitteena on 

edelleen siirtyminen korkean edustajan 

toimistosta EU:n erityisedustajaan, jonka 

valtuuksia on vahvistettu, 

H. katsoo, että ennenaikaisesti toteutettuna 

korkean edustajan toimiston sulkeminen, 

joka perustuu legitiimiin haluun lisätä 

paikallista vastuunottoa poliittisesta 

prosessista, saattaa vaikuttaa maan 

vakauteen ja kipeästi kaivattujen 

uudistusten etenemistahtiin ja tuloksiin; 

katsoo, että välttämätön vaihe, joka 

tasoittaa tietä ehdokasvaltion asemalle, on 

edelleen siirtyminen korkean edustajan 

toimistosta EU:n erityisedustajaan, jonka 

valtuuksia on vahvistettu, 

Or. en 

 

 


