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Muudatusettepanek  1 
Igor Šoltes 
fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
väliskomisjoni nimel 

Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruande kohta 

Resolutsiooni ettepanek 
Põhjendus F 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et korruptsioon on laialt 

levinud, avalik haldus killustatud, hulga eri 

õigussüsteemide samaaegne kehtimine 

tekitab probleeme, koostöömehhanismid 

kodanikuühiskonnaga on nõrgad, 

meediamaastik polariseerunud ning kõigi 

rahvarühmade ja kodanike võrdsed 

õigused ei ole tagatud; 

F. arvestades, et korruptsioon on laialt 

levinud, avalik haldus killustatud, hulga eri 

õigussüsteemide samaaegne kehtimine 

tekitab probleeme, koostöömehhanismid 

kodanikuühiskonnaga on nõrgad, 

meediamaastik polariseerunud ning kõigi 

kodanike võrdsed õigused ei ole tagatud; 

Or. en 
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Punkt 7 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et kodanike sotsiaal- 

majanduslike vajaduste täitmine tuleb 

seada esikohale; peab ühtlasi väga tähtsaks 

jätkata samal ajal poliitilisi reforme ja 

poliitilise süsteemi demokratiseerimist; 

toonitab, et majanduslik heaolu on 

võimalik üksnes siis, kui selle aluseks on 

demokraatlik ja kaasav ühiskond ja riik; 

rõhutab samuti, et Bosnia ja Hertsegoviina 

saab edukaks ELi kandidaatriigiks alles 

siis, kui vajalikud institutsioonilised 

tingimused on täidetud; märgib, et 

institutsioonilise raamistiku 

kindlustamisele, õgvendamisele ja 

tugevdamisele suunatud põhiseadusreform 

on peamine eeldus, et muuta Bosnia ja 

Hertsegoviina tulemuslikuks, kaasavaks ja 

täielikult toimivaks riigiks; tuletab meelde, 

et tulevase põhiseadusreformi puhul tuleks 

arvesse võtta ka föderalismi, 

detsentraliseerimise, lähimuse ja 

seadusliku esindatuse põhimõtteid, et 

tagada Bosnia ja Hertsegoviina tulemuslik 

ja sujuv lõimumine ELiga; soovitab kõigil 

poliitilistel liidritel vajalike muutuste 

elluviimisele kaasa aidata;  

7. rõhutab, et kodanike sotsiaal- 

majanduslike vajaduste täitmine tuleb 

seada esikohale; peab ühtlasi väga tähtsaks 

jätkata samal ajal poliitilisi reforme ja 

poliitilise süsteemi demokratiseerimist; 

toonitab, et majanduslik heaolu on 

võimalik üksnes siis, kui selle aluseks on 

demokraatlik ja kaasav ühiskond ja riik; 

rõhutab samuti, et Bosnia ja Hertsegoviina 

saab edukaks ELi kandidaatriigiks alles 

siis, kui vajalikud institutsioonilised 

tingimused on täidetud; märgib, et 

institutsioonilise raamistiku 

kindlustamisele, õgvendamisele ja 

tugevdamisele suunatud põhiseadusreform 

on peamine eeldus, et muuta Bosnia ja 

Hertsegoviina tulemuslikuks, kaasavaks ja 

täielikult toimivaks riigiks; tuletab meelde, 

et tulevase põhiseadusreformi puhul tuleks 

arvesse võtta ka detsentraliseerimise, 

lähimuse ja seadusliku esindatuse 

põhimõtteid, et tagada Bosnia ja 

Hertsegoviina tulemuslik ja sujuv 

lõimumine ELiga; soovitab kõigil 

poliitilistel liidritel vajalike muutuste 

elluviimisele kaasa aidata;  

Or. en 



 

AM\1059316ET.doc  PE555.117v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.4.2015 B8-0359/3 

Muudatusettepanek  3 
Igor Šoltes 
fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
väliskomisjoni nimel 

Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruande kohta 
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Punkt 37 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. kutsub Bosnia ja Hertsegoviina hiljuti 

valitud institutsioone kasutama ELi uue 

hoiakuga kaasnevat võimalust sõlmida 

leping vahelepingu / stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingu kohandamise kohta, 

võttes arvesse Horvaatia liitumist ELiga ja 

traditsioonilise kaubanduse säilitamist; 

37. kahtleb komisjoni lähenemises 

vahelepingu / stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingu kohandamisele 

Horvaatia ELiga ühinemise asjus, mis 

muudab ühepoolsete 

kaubandussoodustuste jätkamise pärast 

2016. aasta jaanuari otseselt sõltuvaks 

sellest, kas Bosnia ja Hertsegoviina 

nõustub komisjoni ettepanekuga; kahtleb, 

kas komisjoni lähenemisviis, mis põhineb 

majandussurvel ja ebavõrdsetel 

kaubandussuhetel, on kooskõlas uue 

lähenemisviisiga Bosniale ja 

Hertsegoviinale, mille ELi välisministrid 

15. detsembril 2014. aastal vastu võtsid; 

on arvamusel, et Bosnia ja Hertsegoviina 

sotsiaalne ja majanduskriis süveneb, kui 

komisjon oma seisukohta ei muuda, ning 

nõuab tungivalt, et komisjon ilmutaks 

kompromissivalmidust ja leiaks 

lahenduse, mis sobib mõlemale poolele; 

Or. en 

 

 


