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16.6.2010 B7-0342/7 

Tarkistus  7 

Emine Bozkurt, María Muñiz De Urquiza 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

43 a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  43 a. pitää myönteisenä Sarajevossa 

kesäkuussa 2010 järjestettyä EU:n ja 

Länsi-Balkanin korkean tason 

konferenssia, jossa kaikki alueen 

osapuolet olivat täysin edustettuina; 

toivoo, että konferenssi luo uutta 

liikevoimaa EU:n laajentumiselle 

Kaakkois-Eurooppaan ja lisää alueellista 

vastuuta välttämättömistä uudistuksista ja 

yhteistyöstä; korostaa, että komission 

laatima selkeä aikataulu ja komission 

tekemät läpinäkyvät arvioinnit voisivat 

käynnistää Länsi-Balkanin maiden 

myönteistä vuorovaikutusta niiden tiellä 

kohti liittymistä EU:hun; pitää 

myönteisenä Bosnian ja Hertsegovinan, 

Kroatian, Serbian ja Montenegron 

johtajien sitoutumista tukemaan 

keskinäisesti maidensa pyrkimyksiä liittyä 

EU:hun;  

 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/8 

Tarkistus  8 

Emine Bozkurt 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

43 b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  43 b. pitää myönteisinä Kroatian 

presidentin viimeaikaisia lausuntoja, 

joissa on esitetty anteeksipyyntö Kroatian 

toimista Bosniassa ja Hertsegovinassa 

1990-luvulla ja jossa kunnioitetaan 

uhreja kummankin yhteisön piirissä; 

pitää edellä mainittua merkittävänä 

askeleena kohti Balkanin maiden etnisen 

sovinnon edistämistä; kehottaa Bosnian 

ja Hertsegovinan muita naapurimaita 

seuraamaan mainittua esimerkkiä;  

 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/9 

Tarkistus  9 

Emine Bozkurt 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

43 c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  43 c. kehottaa Kroatiaa ja Bosniaa ja 

Hertsegovinaa pyrkimään 

neuvotteluratkaisuun Kroatian 

suunnitteleman Pelješacin sillan 

rakentamishankkeesta, jota Bosnia ja 

Hertsegovina vastustaa; on huolissaan 

Kroatian presidentin äskettäisestä 

ilmoituksesta, jonka mukaan Kroatia 

mahdollisesti aikoo hakea EU:n tukea 

tämän kiistanalaisen sillan 

rakennustöiden nopeuttamiseksi; 

huomauttaa, että hanke voisi vaarantaa 

Bosniassa sijaitsevan Neumin sataman 

tulevaa kehittämistä ja aiheuttaa 

ympäristöongelmia kummallekin maalle; 

 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/10 

Tarkistus  10 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että neuvoston ja komission on 

osoitettava selkeämpää johtajuutta ja 

valmiutta toimia lisäuudistusten 

käynnistämisen ja toteuttamisen 

moottorina, 

G. katsoo, että neuvoston, komission ja 

EU:n erityisedustajan on osoitettava 

selkeämpää päättäväisyyttä ja valmiutta 

Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten 

auttamisessa tarvittavan 

uudistusohjelman toteuttamisessa, 

 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/11 

Tarkistus  11 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja laajentumisesta ja 

naapuruuspolitiikasta vastaavaa 

komissaaria vaikuttamaan EU:n täydellä 

painoarvolla Bosnia ja Hertsegovinan 

poliitikkoihin, jotta nämä pyrkisivät 

yhtenäisemmin täyttämään eurooppalaisen 

kumppanuuden vaatimukset ja kaikki 

vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta 

aiheutuvat velvoitteet; muistuttaa kaikkia 

poliittisia toimijoita siitä, että mainitut 

kaksi asiakirjaa muodostavat EU:hun 

integroitumista koskevan 

etenemissuunnitelman ja että he ovat 

vastuussa kansalaisilleen siitä, että 

kompromisseja saadaan aikaan ja että 

uudistuksista päästään sopimukseen; 

kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja komissiota soveltamaan EU:n 

ehtoja johdonmukaisemmin ja 

tuloshakuisemmin ja vastaamaan siten 

Bosnia ja Hertsegovinan asukkaiden 

todellisiin tarpeisiin; 

4. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja laajentumisesta ja 

naapuruuspolitiikasta vastaavaa 

komissaaria käyttämään 

vaikutusvaltaansa suhteessa Bosnia ja 

Hertsegovinan poliitikkoihin, jotta nämä 

pyrkisivät yhtenäisemmin täyttämään 

eurooppalaisen kumppanuuden 

vaatimukset ja kaikki vakautus- ja 

assosiaatiosopimuksesta aiheutuvat 

velvoitteet; muistuttaa kaikkia poliittisia 

toimijoita siitä, että mainitut kaksi 

asiakirjaa muodostavat EU:hun 

integroitumista koskevan 

etenemissuunnitelman ja että he ovat 

vastuussa kansalaisilleen siitä, että 

kompromisseja saadaan aikaan ja että 

uudistuksista päästään sopimukseen; 

kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja komissiota soveltamaan EU:n 

ehtoja johdonmukaisemmin ja 

tuloshakuisemmin ja vastaamaan siten 

Bosnia ja Hertsegovinan asukkaiden 

todellisiin tarpeisiin; 

 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/12 

Tarkistus  12 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa kahta entiteettiä ja erityisesti 

Bosnian serbitasavallan hallitusta 

noudattamaan Daytonin rauhansopimusta 

kokonaisuudessaan ja pidättymään 

mainitun sopimuksen ja YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 

nojalla toteutettujen toimien 

vastustamisesta; katsoo, että korkea 

edustaja on viime kädessä se 

viranomainen, joka tulkitsee 

rauhanratkaisun siviilipuolen toteuttamista; 

katsoo, että korkeaan edustajaan ja hänen 

henkilöstöönsä kohdistuvia 

henkilökohtaisia hyökkäyksiä ja 

oikeudellisilla toimilla uhkaamista ei 

voida suvaita; 

8. kehottaa kahta entiteettiä ja kaikkia 

poliittisia voimia, erityisesti Bosnian 

serbitasavallan hallitusta noudattamaan 

Daytonin rauhansopimusta 

kokonaisuudessaan ja pidättymään tämän 

sopimuksen ja YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmien nojalla toteutettujen 

toimien vastustamista; katsoo, että korkea 

edustaja on viime kädessä se 

viranomainen, joka tulkitsee 

rauhanratkaisun siviilipuolen 

toteuttamisen; kehottaa kaikkia poliittisia 

toimijoita kohtelemaan korkeaa edustajaa 

ja kaikkea maassa olevaa kansainvälistä 

henkilöstöä asianmukaisella 

kunnioituksella ja pidättymään 

kaikkinaisista henkilökohtaisista 

hyökkäyksistä;  

 

Or. en 
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16.6.2010 B7-0342/13 

Tarkistus  13 

Emine Bozkurt, Maria Eleni Koppa 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0342/2010 

Doris Pack 

Ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11.pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

torjumaan poliittisten vallanpitäjien 

välinpitämättömyyttä, luomaan 

etuoikeutetun kumppanuuden ja 

tukemaan kansalaisyhteiskuntaa, 

riippumattomia tiedotusvälineitä sekä 

yrityksiä ja käynnistämään etenkin nuoria 

bosnialaisia varten hankkeita, joilla 

edistetään poliittista aktiivisuutta; 

11. pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

vahvistamaan etuoikeutettua 

kumppanuutta ja tukemaan 

kansalaisyhteiskuntaa, riippumattomia 

tiedotusvälineitä sekä yrityksiä ja 

käynnistämään etenkin nuoria bosnialaisia 

varten hankkeita, joilla edistetään poliittista 

aktiivisuutta; 

 

Or. en 

 

 

 


