
 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.4.2015 B8-0359/5 

Tarkistus  5 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti Bosnia ja 

Hertsegovinan presidentin antamaan 

kaikkien parlamenttia edustavien 

poliittisten puolueiden edustajien 

allekirjoittamaan ja parlamentin 

23. helmikuuta 2015 hyväksymään EU:hun 

yhdentymistä koskevaan kirjalliseen 

sitoumukseen toimista, joilla lisätään 

instituutioiden toimivuutta ja tehokkuutta, 

käynnistetään uudistuksia hallinnon 

kaikilla tasoilla sekä vauhditetaan 

sovintoprosessia ja vahvistetaan 

hallinnollisia valmiuksia; toteaa, että 

sitoumus viitoitti tietä sille, että neuvosto 

sopi 16. maaliskuuta 2015 etenemisestä 

vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 

tekemisessä ja voimaantulossa; kehottaa 

kaikkia poliittisia johtajia tekemään 

täysimääräisesti yhteistyötä sitoumuksen 

panemiseksi perinpohjaisesti ja tehokkaasti 

täytäntöön ja erityisesti oikeusvaltion 

lujittamiseksi sekä korruption ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; 

muistuttaa, että poliittinen sitoutuminen ja 

aito vastuunotto uudistusprosessista ovat 

avaintekijöitä; kehottaa Bosnia ja 

Hertsegovinan uusia johtajia sopimaan 

unionin kanssa laajaa ja eri toimijat 

kattavaa uudistusohjelmaa koskevasta 

konkreettisesta etenemissuunnitelmasta 

maan kehittämiseksi sen tiellä kohti 

Euroopan unionia; kehottaa noudattamaan 

4. suhtautuu myönteisesti Bosnia ja 

Hertsegovinan presidentin antamaan 

kaikkien parlamenttia edustavien 

poliittisten puolueiden edustajien 

allekirjoittamaan ja parlamentin 

23. helmikuuta 2015 hyväksymään EU:hun 

yhdentymistä koskevaan kirjalliseen 

sitoumukseen toimista, joilla lisätään 

instituutioiden toimivuutta ja tehokkuutta, 

käynnistetään uudistuksia hallinnon 

kaikilla tasoilla sekä vauhditetaan 

sovintoprosessia ja vahvistetaan 

hallinnollisia valmiuksia; toteaa, että 

sitoumus viitoitti tietä sille, että neuvosto 

sopi 16. maaliskuuta 2015 etenemisestä 

vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 

tekemisessä ja voimaantulossa; pitää 

myönteisenä vakautus- ja 

assosiaatiosopimuksen suunniteltua 

voimaantuloa 1. kesäkuuta 2015, mikä 

mahdollistaa Bosnia ja Hertsegovinan ja 

EU:n tiiviimmän yhteistyön ja suhteiden 

syventämisen; kehottaa kaikkia poliittisia 

johtajia tekemään täysimääräisesti 

yhteistyötä sitoumuksen panemiseksi 

perinpohjaisesti ja tehokkaasti täytäntöön 

ja erityisesti oikeusvaltion lujittamiseksi 

sekä korruption ja järjestäytyneen 

rikollisuuden torjumiseksi; muistuttaa, että 

poliittinen sitoutuminen ja aito vastuunotto 

uudistusprosessista ovat avaintekijöitä; 

kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan uusia 
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avoimuutta uudistusten suunnittelu- ja 

täytäntöönpanoprosessissa ja kutsumaan 

kansalaisyhteiskunta osallistumaan 

uudistusprosessiin; 

johtajia sopimaan unionin kanssa laajaa ja 

eri toimijat kattavaa uudistusohjelmaa 

koskevasta konkreettisesta 

etenemissuunnitelmasta maan 

kehittämiseksi sen tiellä kohti Euroopan 

unionia; kehottaa noudattamaan 

avoimuutta uudistusten suunnittelu- ja 

täytäntöönpanoprosessissa ja kutsumaan 

kansalaisyhteiskunta osallistumaan 

uudistusprosessiin; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa uusia poliittisia johtajia 

pidättäytymään yhteiskuntaa polarisoivasta 

eripuraa lietsovasta ja separatistisesta 

kielenkäytöstä ja sitoutumaan vakavasti 

uudistuksiin, joilla parannetaan Bosnia ja 

Hertsegovinan kansalaisten elämänlaatua, 

luodaan demokraattinen, osallistava ja 

toimiva valtio ja lähennetään maata kohti 

EU:ta; 

5. on erittäin huolissaan riippumattomien 

sosiaalidemokraattien liiton (Alliance of 

Independent Social Democrats, SNSD) 

kongressin 25. huhtikuuta 2015 Itä-

Sarajevossa hyväksymästä julistuksesta, 

jossa vaaditaan muun muassa 

kansanäänestystä Serbitasavallan 

itsenäisyydestä vuonna 2018; korostaa, 

että Daytonin sopimuksen mukaan 

Serbitasavallalla ei ole oikeutta 

irtautumiseen; muistuttaa, että 

hyväksyttyään kirjallisen sitoumuksen 

kaikki poliittiset voimat, myös SNSD, ovat 

sitoutuneet kunnioittamaan Bosnia ja 

Hertsegovinan suvereniteettia, alueellista 

koskemattomuutta ja poliittista 

riippumattomuutta; kehottaa uusia 

poliittisia johtajia pidättäytymään 

yhteiskuntaa polarisoivasta eripuraa 

lietsovasta ja separatistisesta kielenkäytöstä 

ja sitoutumaan vakavasti uudistuksiin, 

joilla parannetaan Bosnia ja Hertsegovinan 

kansalaisten elämänlaatua, luodaan 

demokraattinen, osallistava ja toimiva 

valtio ja lähennetään maata kohti EU:ta; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0359/2015 

Cristian Dan Preda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus 

 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. toteaa, että ympäristön ja 

ilmastonsuojelun aloilla on saavutettu vain 

vähän edistystä ja kehottaa viranomaisia 

parantamaan ympäristönsuojelua EU:n 

normien mukaisesti; vaatii Bosnia ja 

Hertsegovinaa noudattamaan kaikkia 

energiayhteisösopimuksen ja SAA-

sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja 

varmistamaan riittävän ja ripeän 

lähentymisen EU:n ympäristösäännöstöön, 

liiallisen ilman pilaantumisen 

ehkäiseminen mukaan luettuna; korostaa, 

että Bosnia ja Hertsegovinan on pantava 

täysimääräisesti täytäntöön valtioiden rajat 

ylittävien ympäristövaikutusten 

arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen 

(Espoo 1991) ja strategiseen 

ympäristöarviointia koskevaan 

pöytäkirjaan (Kiova 2003) perustuvat 

velvoitteensa etenkin Neretvan ja 

Trebišnjican vesistöalueella harjoitettavan 

toiminnan osalta; kehottaa Bosnia ja 

Hertsegovinaa mukauttamaan 

säädöksensä EU:n ympäristönormeja 

vastaaviksi erityisesti Bosanski Brodin 

öljynjalostamon aiheuttaman saastumisen 

osalta; 

34. toteaa, että ympäristön ja 

ilmastonsuojelun aloilla on saavutettu vain 

vähän edistystä ja kehottaa viranomaisia 

parantamaan ympäristönsuojelua EU:n 

normien mukaisesti; vaatii Bosnia ja 

Hertsegovinaa noudattamaan kaikkia 

energiayhteisösopimuksen ja SAA-

sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja 

varmistamaan riittävän ja ripeän 

lähentymisen EU:n ympäristösäännöstöön, 

Bosanski Brodin öljynjalostamon 

aiheuttaman liiallisen ilman pilaantumisen 

ehkäiseminen mukaan luettuna; korostaa, 

että Bosnia ja Hertsegovinan on pantava 

täysimääräisesti täytäntöön valtioiden rajat 

ylittävien ympäristövaikutusten 

arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen 

(Espoo 1991) ja strategiseen 

ympäristöarviointia koskevaan 

pöytäkirjaan (Kiova 2003) perustuvat 

velvoitteensa etenkin Neretvan ja 

Trebišnjican vesistöalueella harjoitettavan 

toiminnan osalta; 

Or. en 

 


