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Tarkistus  1 
Igor Šoltes 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan F kappale 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa, että korruptio on laajalle 

levinnyttä, julkishallinto on hajanaista, 

useat erilaiset oikeusjärjestelmät 

muodostavat haasteen, 

yhteistyömekanismit 

kansalaisyhteiskunnan kanssa ovat edelleen 

heikkoja, mediamaisema on polarisoitunut 

eikä maan kaikkien kansanryhmien ja 

kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia ole taattu; 

F. toteaa, että korruptio on laajalle 

levinnyttä, julkishallinto on pirstaleista, 

useat erilaiset oikeusjärjestelmät 

muodostavat haasteen, 

yhteistyömekanismit 

kansalaisyhteiskunnan kanssa ovat edelleen 

heikkoja, mediamaisema on polarisoitunut 

eikä maan kaikkien kansalaisten yhtäläisiä 

oikeuksia ole taattu; 

Or. en 
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Tarkistus  2 
Igor Šoltes 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 
7 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että ensisijaisena tavoitteena 

on oltava kansalaisten sosioekonomisiin 

tarpeisiin vastaaminen; katsoo, että on 

kuitenkin hyvin tärkeää jatkaa 

samanaikaisesti poliittisia uudistuksia ja 

poliittisen järjestelmän demokratisointia; 

korostaa, että taloudellinen vauraus on 

mahdollista saavuttaa vain, jos se perustuu 

demokraattiseen ja osallistuvaan 

yhteiskuntaan ja valtioon; tähdentää, että 

Bosnia ja Hertsegovinan ehdokkuudella 

EU:n jäseneksi ei ole menestymisen 

mahdollisuuksia, ennen kuin on luotu 

asianmukaiset institutionaaliset 

edellytykset; huomauttaa, että 

perustuslakiuudistus, jolla pyritään 

vakiinnuttamaan, yksinkertaistamaan ja 

vahvistamaan valtion tason toimielimiä, on 

edelleen avaintekijä Bosnia ja 

Hertsegovinan muuttamiseksi tehokkaaksi, 

osallistavaksi ja täysin toimivaksi valtioksi; 

muistuttaa, että tulevassa 

perustuslakiuudistuksessa olisi otettava 

huomioon federalismin, hajauttamisen, 

toissijaisuuden ja legitiimin edustuksen 

periaatteet, jotta varmistetaan Bosnia ja 

Hertsegovinan tehokas ja kitkaton 

yhdentyminen EU:hun; kehottaa kaikkia 

poliittisia johtajia työskentelemään 

tarvittavien muutosten toteuttamiseksi; 

7. korostaa, että ensisijaisena tavoitteena 

on oltava kansalaisten sosioekonomisiin 

tarpeisiin vastaaminen; katsoo, että on 

kuitenkin hyvin tärkeää jatkaa 

samanaikaisesti poliittisia uudistuksia ja 

poliittisen järjestelmän demokratisointia; 

korostaa, että taloudellinen vauraus on 

mahdollista saavuttaa vain, jos se perustuu 

demokraattiseen ja osallistuvaan 

yhteiskuntaan ja valtioon; tähdentää, että 

Bosnia ja Hertsegovinan ehdokkuudella 

EU:n jäseneksi ei ole menestymisen 

mahdollisuuksia, ennen kuin on luotu 

asianmukaiset institutionaaliset 

edellytykset; huomauttaa, että 

perustuslakiuudistus, jolla pyritään 

vakiinnuttamaan, yksinkertaistamaan ja 

vahvistamaan valtion tason toimielimiä, on 

edelleen avaintekijä Bosnia ja 

Hertsegovinan muuttamiseksi tehokkaaksi, 

osallistavaksi ja täysin toimivaksi valtioksi; 

muistuttaa, että tulevassa 

perustuslakiuudistuksessa olisi otettava 

huomioon hajauttamisen, toissijaisuuden ja 

legitiimin edustuksen periaatteet, jotta 

varmistetaan Bosnia ja Hertsegovinan 

tehokas ja kitkaton yhdentyminen EU:hun; 

kehottaa kaikkia poliittisia johtajia 

työskentelemään tarvittavien muutosten 

toteuttamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  3 
Igor Šoltes 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0359/2015 
Cristian Dan Preda 
ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 
37 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan 

äskettäin valittuja toimielimiä käyttämään 

EU:n uuden lähestymistavan tarjoamaa 

mahdollisuutta tehdä sopimus vakautus- 

ja assosiaatiosopimuksen/väliaikaisen 

sopimuksen mukauttamisesta ottaen 

huomioon Kroatian liittyminen EU:n 

jäseneksi ja perinteisen kaupan 

säilyttäminen; 

37. kyseenalaistaa komission 

lähestymistavan vakautus- ja 

assosiaatiosopimuksen/väliaikaisen 

sopimuksen mukauttamiseen Kroatian 

liittymiseen, jossa yksipuolisten 

tullietuuksien jatkaminen tammikuun 

2016 jälkeen on suoraan riippuvainen 

Bosnia ja Hertsegovinan komission 

ehdotukselle antamasta hyväksynnästä; 

epäilee, että taloudelliseen painostukseen 

ja epäsymmetrisiin kauppasuhteisiin 

perustuva komission lähestymistapa ei ole 

johdonmukainen EU:n ulkoministerien 

15. joulukuuta 2014 hyväksymän uuden 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevan 

lähestymistavan kanssa; pitää selvänä, 

että Bosnia ja Hertsegovinan sosiaali- ja 

talouskriisi syvenee, ellei komissio tarkista 

kantaansa, ja kehottaa komissiota 

pyrkimään kompromissihengessä 

molempia osapuolia tyydyttävään 

sopimukseen; 

Or. en 

 

 


