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Muudatusettepanek  1 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et 

kohalikud valimised viidi läbi 

rahumeelselt, vabalt ja õiglaselt; peab 

siiski murettekitavaks Srebrenicas pärast 

valimisi toimunud vaidlusi, mida tuleks 

tulevikus vältida, samuti asjaolu, et Mostar 

oli ainus linn, kus kohalikke valimisi ei 

toimunud; nõuab tungivalt, et kõik 

osapooled nõustuksid Mostari linna 

põhimääruse muudatustega, mis on 

kooskõlas Bosnia ja Hertsegoviina 

konstitutsioonikohtu asjaomase otsusega; 

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et 

kohalikud valimised viidi läbi 

rahumeelselt, vabalt ja õiglaselt; võtab 

teadmiseks Srebrenicas pärast valimisi 

toimunud vaidlused; tunnustab Bosnia ja 

Hertsegoviina keskvalimiskomisjoni 

otsuseid selles küsimuses; peab 

murettekitavaks asjaolu, et Mostar oli 

ainus linn, kus kohalikke valimisi ei 

toimunud; nõuab tungivalt, et kõik 

osapooled nõustuksid Mostari linna 

põhimääruse muudatustega, mis on 

kooskõlas Bosnia ja Hertsegoviina 

konstitutsioonikohtu asjaomase otsusega; 

Or. en 
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Punkt 12 a (uus) 
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  12 a. nõuab, et Bosnia ja Hertsegoviina 

ametivõimud täidaksid 

konstitutsioonikohtu otsust vajaduse 

kohta muuta kodanike ID-numbreid 

käsitlevaid õigusakte; märgib, et mitu 

kuud väldanud tegevusetuse tõttu ei 

saanud vastsündinud lapsed pärast 12. 

veebruari 2013 endale ID-numbreid ja 

seega ei saanud nad ka peamisi 

dokumente nagu pass või 

haigekassakaart; nõuab tungivalt, et 

viivitamata võetaks meetmed sellise 

olukorra lahendamiseks; 

Or. en 
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Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. võtab teadmiseks laienemise ja 

naabruspoliitika voliniku otsuse jätta ära 

ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina 

ühinemisprotsessi teemalise 

kõrgetasemelise dialoogi kavandatud 

kolmandas kohtumine, kuna Sejdić-Finci 

kohtuotsuse rakendamise osas puudub 

poliitiline ühtsus; peab murettekitavaks 

asjaolu, et kokkuleppele mittejõudmine 

võib negatiivselt mõjutada kogu 

ühinemisprotsessi ning kutsub juhtivaid 

poliitikuid üles leidma olukorrale 

lahendust; 

Or. en 
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Punkt 34 
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34. täheldab küll teatavaid edusamme 

hariduse üldraamistiku parandamisel, kuid 

kutsub mitmendat korda ministrite 

nõukogu üles parandama muu hulgas 

13 haridusministeeriumi ja Brčko 

ringkonna haridusosakonna vahelist 

koordineerimist ning vähendama 

haridussüsteemi killustatust; 

34. täheldab küll teatavaid edusamme 

hariduse üldraamistiku parandamisel, kuid 

kutsub mitmendat korda ministrite 

nõukogu üles parandama muu hulgas 

12 haridusministeeriumi ja Brčko 

ringkonna haridusosakonna vahelist 

koordineerimist ning vähendama 

haridussüsteemi killustatust; 

Or. en 

 

 


