
 

AM\1059394ET.doc  PE555.117v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.4.2015 B8-0359/5 

Muudatusettepanek  5 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

väliskomisjoni nimel 

Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. tunnustab Bosnia ja Hertsegoviina 

presidentuuri vastu võetud, kõigi Bosnia ja 

Hertsegoviina parlamendis esindatud 

poliitiliste parteide juhtide alla kirjutatud ja 

parlamendi poolt 23. veebruaril 2015 

kinnitatud kirjalikku lubadust meetmete 

kohta, millega tagatakse institutsioonide 

toimivus ja tulemuslikkus ning alustatakse 

kõigi valitsustasandite reforme, samuti 

leppimisprotsessi kiirendamise ja 

haldussuutlikkuse parandamise meetmete 

kohta; võtab teadmiseks, et kirjalik lubadus 

aitas ette valmistada nõukogus 16. märtsil 

2015. aastal saavutatud kokkulepet 

stabiliseerimis- ja assotsieerimisleppe 

sõlmimise ning jõustumise kohta; nõuab, et 

kõik poliitilised liidrid teeksid täielikult 

koostööd kirjaliku lubaduse põhjalikuks ja 

tõhusaks elluviimiseks, eelkõige õigusriigi 

tugevdamisel ning võitluses korruptsiooni 

ja organiseeritud kuritegevuse vastu; 

tuletab meelde, et poliitiline pühendumus 

ja siiras vastutuse võtmine reformide eest 

on otsustavalt tähtis; palub Bosnia ja 

Hertsegoviina uutel juhtidel ELiga kokku 

leppida ulatuslike ja kaasavate reformide 

teostamise konkreetses tegevuskavas, et 

riiki ELile lähemale viia; nõuab reformide 

kavandamisel ja läbiviimisel läbipaistvust 

ning soovitab tungivalt kaasata 

reformiprotsessi kodanikuühiskond; 

4. tunnustab Bosnia ja Hertsegoviina 

presidentuuri vastu võetud, kõigi Bosnia ja 

Hertsegoviina parlamendis esindatud 

poliitiliste parteide juhtide alla kirjutatud ja 

parlamendi poolt 23. veebruaril 2015 

kinnitatud kirjalikku lubadust meetmete 

kohta, millega tagatakse institutsioonide 

toimivus ja tulemuslikkus ning alustatakse 

kõigi valitsustasandite reforme, samuti 

leppimisprotsessi kiirendamise ja 

haldussuutlikkuse parandamise meetmete 

kohta; võtab teadmiseks, et kirjalik lubadus 

aitas ette valmistada nõukogus 16. märtsil 

2015. aastal saavutatud kokkulepet 

stabiliseerimis- ja assotsieerimisleppe 

sõlmimise ning jõustumise kohta; tunneb 

heameelt stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingu 1. juunile 2015 

kavandatud jõustumise üle, kuna see 

leping võimaldab Bosnial ja 

Hertsegoviinal ning ELil teha tihedamat 

koostööd ja muuta oma suhe sügavamaks; 

nõuab, et kõik poliitilised liidrid teeksid 

täielikult koostööd kirjaliku lubaduse 

põhjalikuks ja tõhusaks elluviimiseks, 

eelkõige õigusriigi tugevdamisel ning 

võitluses korruptsiooni ja organiseeritud 

kuritegevuse vastu; tuletab meelde, et 

poliitiline pühendumus ja siiras vastutuse 

võtmine reformide eest on otsustavalt 

tähtis; palub Bosnia ja Hertsegoviina uutel 

juhtidel ELiga kokku leppida ulatuslike ja 
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kaasavate reformide teostamise 

konkreetses tegevuskavas, et riiki ELile 

lähemale viia; nõuab reformide 

kavandamisel ja läbiviimisel läbipaistvust 

ning soovitab tungivalt kaasata 

reformiprotsessi kodanikuühiskond; 

Or. en 
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5. nõuab, et uued poliitilised juhid 

hoiduksid ühiskonda lõhestavast 

natsionalistlikust ja separatistlikust 

retoorikast ning keskenduksid tõsiselt 

reformidele, mis parandavad Bosnia ja 

Hertsegoviina kodanike elujärge, 

kujundavad demokraatliku, kaasava ja 

toimiva riigi ning lähendavad seda ELile; 

5. väljendab sügavat muret deklaratsiooni 

pärast, mille võttis 25. aprillil 2015 vastu 

Sõltumatute Sotsiaaldemokraatide Liidu 

(SNSD) kongress Ida-Sarajevos ja milles 

nõutakse muu hulgas, et 2018. aastal 

toimuks rahvahääletus Serblaste 

Vabariigi iseseisvuse küsimuses; rõhutab 

asjaolu, et Daytoni lepingu kohaselt ei ole 

Serblaste Vabariigil õigust 

lahkulöömisele; tuletab meelde, et 

kirjaliku lubaduse vastuvõtmisega 

kohustusid kõik poliitilised jõud, kaasa 

arvatud SNSD, austama „Bosnia ja 

Hertsegoviina suveräänsust, 

territoriaalset terviklikkust ja poliitilist 

sõltumatust”; nõuab, et uued poliitilised 

juhid hoiduksid ühiskonda lõhestavast 

natsionalistlikust ja separatistlikust 

retoorikast ning keskenduksid tõsiselt 

reformidele, mis parandavad Bosnia ja 

Hertsegoviina kodanike elujärge, 

kujundavad demokraatliku, kaasava ja 

toimiva riigi ning lähendavad seda ELile; 

Or. en 
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34. märgib, et keskkonna ja 

kliimamuutuste valdkonnas on vähe edu 

saavutatud, ja palub ametiasutustel 

suurendada keskkonnakaitset vastavalt ELi 

normidele; palub Bosnial ja Hertsegoviinal 

täita kõiki oma energiaühenduse 

asutamislepingust ning stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingust tulenevaid 

kohustusi ning tagada oma seaduste 

nõuetekohane ja kiiret ühtlustamine ELi 

keskkonnaõigustikuga, kaasa arvatud liigse 

õhusaaste ennetamise valdkonnas; rõhutab, 

et Bosnia ja Hertsegoviina peab täielikult 

täitma oma kohustusi piiriülese 

keskkonnamõju hindamise konventsiooni 

(Espoo 1991) ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise protokolli (Kiiev 

2003) raames, sealhulgas seoses 

tegevusega Neretva ja Trebišnjica jõe 

valgala piirkonnas; palub Bosnial ja 

Hertsegoviinal viia oma õigusaktid 

kooskõlla ELi keskkonnastandarditega, 

eelkõige seoses Bosanski Brodi 

rafineerimistehasest pärineva reostusega; 

34. märgib, et keskkonna ja 

kliimamuutuste valdkonnas on vähe edu 

saavutatud, ja palub ametiasutustel 

suurendada keskkonnakaitset vastavalt ELi 

normidele; palub Bosnial ja Hertsegoviinal 

täita kõiki oma energiaühenduse 

asutamislepingust ning stabiliseerimis- ja 

assotsieerimislepingust tulenevaid 

kohustusi ning tagada oma seaduste 

nõuetekohane ja kiire ühtlustamine ELi 

keskkonnaõigustikuga, kaasa arvatud 

Bosanski Brodi rafineerimistehasest 

pärineva liigse õhusaaste ennetamise 

valdkonnas; rõhutab, et Bosnia ja 

Hertsegoviina peab täielikult täitma oma 

kohustusi piiriülese keskkonnamõju 

hindamise konventsiooni (Espoo 1991) ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protokolli (Kiiev 2003) raames, sealhulgas 

seoses tegevusega Neretva ja Trebišnjica 

jõe valgala piirkonnas; 

Or. en 

 


