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Lõige 43 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 43 a. tunneb heameelt Sarajevos 2. juunil 

2010 toimunud ELi ja Balkani riikide 

kõrgetasemelise kohtumise üle, millest 

võtsid osa kõik piirkonna sidusrühmad; 

loodab, et konverents on uueks tähiseks 

ELi laienemisel Kagu-Euroopasse ja aitab 

kaasa vajalikule piirkondlikule 

omavastutusele koostöö ja reformide osas; 

rõhutab, et võimaluste selge ajakava ja 

läbipaistev hindamine komisjoni poolt 

võib hakata Lääne-Balkani riike 

vastastikuselt positiivselt mõjutama nende 

teel ELiga ühinemise poole; tunneb 

heameelt Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia 

ja Montenegro juhtide võetud kohustuse 

üle toetada üksteise ELiga ühinemise 

püüdlusi; 

Or. en 
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Lõige 43 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 43 b. avaldab heakskiitu hiljutistele 

avaldustele, milles Horvaatia president 

vabandas Horvaatia tegevuse pärast 

Bosnias ja Hertsegoviinas 1990. aastatel 

ja avaldas austust mõlema kogukonna 

ohvritele; peab seda žesti tähtsaks 

sammuks etnilise leppimise edendamisel 

Balkani rahvaste seas; kutsub teisi Bosnia 

ja Hertsegoviina naaberriike seda eeskuju 

järgima; 

Or. en 
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 43 c. palub Horvaatial ning Bosnial ja 

Hertsegoviinal leida läbirääkimiste teel 

lahendus Horvaatia kavale ehitada 

Pelješaci sild, millele Bosnia ja 

Hertsegoviina on vastu; on mures 

Horvaatia peaministri hiljutise avalduse 

üle Horvaatia võimaliku rahataotluse 

kohta Euroopa fondidest, et kiirendada 

selle silla vastuolulist ehitamist; juhib 

tähelepanu sellele, et nimetatud projekt 

võib kahjustada Bosniale kuuluva Neumi 

sadama tulevast väljaehitamist ja tekitab 

ökoloogilisi probleeme mõlemas riigis; 

Or. en 
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Põhjendus G 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et nõukogu ja komisjon 
peavad näitama rohkem juhtivat rolli ja 
võimet toimida tõukejõuna edasiste 

reformide algatamisel ja rakendamisel; 

G. arvestades, et nõukogu, komisjon ja ELi 

eriesindaja peavad rohkem 
demonstreerima otsusekindlust ja võimet 
aidata Bosnia ja Hertsegoviina 

ametivõime vajaliku reformikava 

elluviimisel; 

Or. en 
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Lõige 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ning laienemise ja 
Euroopa naabruspoliitika volinikku 
kasutama täiel määral ELi mõju Bosnia ja 
Hertsegoviina poliitikutele, et panna neid 
kooskõlastatumalt tegutsema Euroopa 
partnerluse nõuete ning stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingust tulenevate 
kohustuste täitmiseks; tuletab kõigile 
poliitiliste organisatsioonide esindajatele 
meelde, et need kaks dokumenti kujutavad 
endast ELiga integreerumise tegevuskava 
ning et nende kohustus oma kodanike ees 
on kompromisse saavutada ja reformide 
osas kokku leppida; soovitab 
asepresidendil ja kõrgel esindajal ning 
komisjonil järjekindlamalt ja tulemustele 
orienteeritult rõhuda ELi seatud 
tingimustele, et täita Bosnia ja 
Hertsegoviina rahvaste tegelikud 
vajadused; 

4. kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget 
esindajat ning laienemise ja Euroopa 
naabruspoliitika volinikku kasutama oma 

mõju Bosnia ja Hertsegoviina poliitikutele, 
et panna neid kooskõlastatumalt tegutsema 
Euroopa partnerluse nõuete ning 
stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingust 
tulenevate kohustuste täitmiseks; tuletab 
kõigile poliitiliste organisatsioonide 
esindajatele meelde, et need kaks 
dokumenti kujutavad endast ELiga 
integreerumise tegevuskava ning et nende 
kohustus oma kodanike ees on 
kompromisse saavutada ja reformide osas 
kokku leppida; soovitab asepresidendil ja 
kõrgel esindajal ning komisjonil 
järjekindlamalt ja tulemustele orienteeritult 
rõhuda ELi seatud tingimustele, et täita 
Bosnia ja Hertsegoviina rahvaste tegelikud 
vajadused; 

Or. en 
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Lõige 8 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. palub föderatsiooni kahel osal ja eriti 
Serblaste Vabariigi valitsusel täielikult 
täita Daytoni rahulepet ning nimetatud 
leppe ja ÜRO Julgeolekunõukogu otsuste 
põhjal võetud meetmetele mitte vastu 
tegutseda; peab kõrget esindajat 
kõrgeimaks autoriteediks rahuprotsessi 
tsiviilvaldkonna küsimuste lahendamise 
tõlgendamisel; kõrge esindaja ja tema 

kaastöötajate isikute vastased rünnakud 

ja kohtumenetluse alustamise ähvardused 

on vastuvõetamatud; 

8. palub föderatsiooni kahel osal ja 

kõikidel poliitilistel jõududel, eriti 
Serblaste Vabariigi valitsusel täielikult 
täita Daytoni rahulepet ning nimetatud 
leppe ja ÜRO Julgeolekunõukogu otsuste 
põhjal võetud meetmetele mitte vastu 
tegutseda; peab kõrget esindajat 
kõrgeimaks autoriteediks rahuprotsessi 
tsiviilvaldkonna küsimuste lahendamise 
tõlgendamisel; palub kõikidel poliitilistel 

jõududel kohelda kõrget esindajat ja kõiki 

rahvusvahelisi töötajaid riigis vajaliku 

austusega ning hoiduda igasugustest 

isikute vastastest rünnakutest; 

Or. en 
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Lõige 11 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. poliitilise eliidi suure osa ükskõiksuse 

tõttu kutsub ELi ja liikmesriike looma 
privilegeeritud partnerlussuhteid 
kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja 
äriringkondadega ja neile abi andma ning 
käivitama projekte, et edendada poliitikas 
osalemist, eriti noorte bosnialaste hulgas; 

11. kutsub ELi ja liikmesriike tugevdama 
privilegeeritud partnerlussuhteid 
kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja 
äriringkondadega ja neile abi andma ning 
käivitama projekte, et edendada poliitikas 
osalemist, eriti noorte bosnialaste hulgas; 

Or. en 

 
 


