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Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kordab taas, et tuleb jätkata 

põhiseaduslikke, õiguslikke ja poliitilisi 

reforme, mis muudaksid Bosnia ja 

Hertsegoviina täielikult tõhusaks, 

kaasavaks ja toimivaks riigiks, ning 

tagaksid kõigi kolme põhirahvuse ja kõigi 

kodanike (sõltumata nende etnilisest või 

usulisest kuuluvusest) võrdsuse ja 

demokraatliku esindatuse vastavalt oma 

eelmises resolutsioonis väljendatud 

põhimõtetele, sh kooskõlas Kopenhaageni 

kriteeriumide, ELi õigustiku, Veneetsia 

komisjoni soovituste, Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste 

Kohtu asjakohaste otsustega; kutsub 

ametivõime üles edendama aktiivselt 

seadusliku esindatuse, föderalismi, 

detsentralisatsiooni ja lähimuse 

põhimõtteid ning Euroopa väärtusi ja 

Euroopa perspektiivi tähtsust; kutsub ELi 

institutsioone üles lülituma aktiivselt 

jõupingutustesse leida Bosnia ja 

Hertsegoviina põhiseaduslikule 

korraldusele jätkusuutlik lahendus;  

4. tuletab meelde, et vastavalt Bosnia ja 

Hertsegoviina põhiseaduse artikli 3 lõike 5 

punktile a, artikli 4 lõike 4 punktile d ja 

artikli 5 lõike 3 punktile i saab 

põhiseaduses muudatusi teha vaid Bosnia 

ja Hertsegoviina parlamentaarne 

assamblee föderatsiooni osade 

nõusolekul; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. võtab teadmiseks Serblaste Vabariigi 

(Republika Srpska) presidendi avalduse 
Serblaste Vabariigis Bosnia ja 

Hertsegoviina riikliku õigussüsteemi 

küsimuses kavandatud referendumi 

edasilükkamise kohta; väljendab siiski 

kahetsust, et Serblaste Vabariigi 

rahvuskogu ei ole seda otsust heaks 

kiitnud; kutsub üles referendumi ideest 

üldse loobuma, kuna see esitab väljakutse 

Bosnia ja Hertsegoviina ühtekuuluvusele, 

suveräänsusele ja terviklikkusele ning 

võib ohtu seada jõupingutused kõigi 

Bosnia ja Hertsegoviina kodanike 

sotsiaal-majandusliku olukorra 

parandamiseks ning ELi integreerumise 

protsessi edendamiseks; rõhutab, et 

Bosnia ja Hertsegoviina kohtusüsteemi 

mis tahes puudusi tuleks käsitleda 

laiendatud õigusalase struktureeritud 

dialoogi raames ja eelkõige koostöö 

vaimus, mitte ühepoolsete algatuste 

kaudu; tuletab meelde, et Daytoni lepingu 

kohaselt ei ole Serblaste Vabariigil õigust 

lahku lüüa; 

7. tunnistab, et Serblaste Vabariigis Bosnia 

ja Hertsegoviina riikliku õigussüsteemi 

küsimuses kavandatud referendum, mis 

jäeti ära ELi ja kõrge esindaja tugeval 

survel, kuulub liitriigi osade pädevusse, 

ning tunnustab Serblaste Vabariigi 

valitsuse kohustust vastavalt selle 

vabariigi põhiseaduse artiklitele 70 ja 77 

ning Bosnia ja Hertsegoviina põhiseaduse 

artikli II jaotisele 1, kuna kõik need sätted 

on selgelt kooskõlas Euroopa Nõukogu 

normidega referendumite kohta; 

tunnistab peale selle, et Serblaste 

Vabariigi kodanikud tahavad väljendada 

oma seisukohta seaduste ja 

institutsioonide kohta, mille on 

dekreediga kehtestanud kõrge esindaja, 

kes on sellega rikkunud õigusriigi 

põhimõtteid ja Daytoni lepingut; 

Or. en 
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8. väljendab sügavat muret Serblaste 

Vabariigi siseministri avalduse pärast 

Serblaste Vabariigi politsei eriüksuste 

kavandatava väljaõppe kohta Venemaa 

Föderatsioonis, koostöö süvendamise 

kohta eeskätt teabevahetuses ja kavatsuse 

kohta soetada Venemaa sõjaväevarustust; 

kutsub Serblaste Vabariigi ametiasutusi 

üles mitte jätkama iseseisvat välis- ja 

julgeolekupoliitikat, mis võib seada ohtu 

riigi tasandi poliitika; 

8. märgib, et Bosnia ja Hertsegoviina 

serblastest elanikud suhtuvad positiivselt 

Venemaasse, kuna nende rahvaste vahel 

on sõjalist, kultuurilist ja usulist laadi 

ajaloolised sidemed; kordab, et tähtis on 

respekteerida liitriigi serbia üksuse 

poliitikat Venemaa suhtes, pidades silmas 

eesmärki hoida häid suhteid Bosnia ja 

Hertsegoviinaga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et toimiv ja stabiilne 

kohtusüsteem on ülimalt tähtis õigusriigi 

põhimõtete tagamiseks Bosnias ja 

Hertsegoviinas ning edasiste edusammude 

tagamiseks liitumisel ELiga; väljendab 

muret poliitiliste jõudude suurenenud 

surve üle kohtusüsteemile; rõhutab 

tungivat vajadust tugevdada 

kohtusüsteemi sõltumatust Bosnias ja 

Hertsegoviinas; väljendab eelkõige muret 

kohtumenetlustesse poliitilise sekkumise 

juhtumite, kohtusüsteemis ametisse 

nimetamise menetluste politiseerituse, 

kohtusüsteemi jätkuva neljaks eri 

õigussüsteemiks killustatuse ning 

kohtunike erialase atesteerimise tõhusa ja 

objektiivse süsteemi puudumise pärast; 

tunneb heameelt 2014.–2018. aastat 

hõlmava õigussektori reformi strateegia 

ajakohastamise üle ning nõuab, et selle 

rakendamiseks võetaks vastu tegevuskava, 

mis keskenduks üleriigilistele 

ühtlustamispüüetele; peab vajalikuks 

tagada professionaalsem, sõltumatum ja 

arvestatavam kohtusüsteem, sh ametisse 

nimetamise objektiivsete kriteeriumite 

süsteemne rakendamine; väljendab 

heameelt liitriigi ja eri üksuste tasandi 

justiitsministrite allkirjastatud protokolli 

üle, mille eesmärk on reformida riiklikku 

kohtusüsteemi ning kõrgemat kohtu- ja 

11. peab murettekitavaks kõrge esindaja 

sekkumist kohtu tegevusse, nagu 2000. 

aastal, kui ta dekreediga kehtestas 

seaduse Bosnia ja Hertsegoviina kohtu 

kohta, ning 2015. aasta oktoobris, mil ta 

kuulutas iseenda ja mitte kohtu 

põhiseaduse kõrgeimaks tõlgendajaks; 

tuletab meelde Euroopa Nõukogu 

parlamentaarse assamblee resolutsiooni 

1384 (2004), milles väljendatakse 

seisukohta, et rahvusvaheliste kohtunike 

ja kõrge esindaja kohalolek on ühitamatu 

Daytoni lepingus garanteeritud 

suveräänsusega; 
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prokuratuurinõukogu; väljendab 

heameelt ombudsmanide ametisse 

nimetamise üle, kuid tunneb muret 

jätkuvate probleemide pärast seoses 

ombudsmani büroo finants- ja 

inimressurssidega; nõuab, et kiiresti 

võetaks vastu seadus ombudsmani 

institutsiooni reformimise kohta; 

Or. en 
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22. rõhutab et Bosniat ja Hertsegoviinat on 

tõsiselt mõjutanud välisvõitlejad ja 

radikaliseerumine; väljendab muret 

radikaliseerumise pärast noorte hulgas, 

kellest suur osa, võrreldes teiste piirkonna 

riikidega, on liitunud Daeshiga; nõuab 

radikaliseerumise ja terrorismi vastaste 

meetmete jätkamist ja tugevdamist; 

väljendab heameelt jõupingutuste üle 

tugevdada religioonidevahelist dialoogi, sh 

poliitiliste ja usuliidrite ühisavalduse üle, 

milles mõistetakse hukka terrorism ja 

vägivaldne äärmuslus; väljendab heameelt 

selle üle, et välisvõitlejate suhtes on 

langetatud esimesed kohtuotsused 

terroristliku tegevuse rahastamise, 

terrorismi avaliku õhutamise ning Daeshi 

organiseerimise ja sellega liitumisega 

seotud kuritegudes; nõuab, et kiiresti 

töötataks välja tõhusad 

deradikaliseerumise programmid ja 

kiireloomulised meetmed parema 

majandusliku perspektiivi pakkumiseks 

Bosnia ja Hertsegoviina noortele 

kooskõlas Lääne-Balkani riikide noortele 

suunatud positiivse tegevuskavaga, et nii 

ennetada nende ühinemist radikaalsete ja 

äärmuslike ideoloogiatega; soovitab 

kaasata meedia, akadeemilise kogukonna ja 

kodanikuühiskonna, kelle abiga tõsta 

teadlikkust radikaliseerumise 

22. rõhutab et Bosniat ja Hertsegoviinat on 

tõsiselt mõjutanud välisvõitlejad ja 

radikaliseerumine; väljendab muret 

radikaliseerumise pärast noorte hulgas, 

kellest suur osa, võrreldes teiste piirkonna 

riikidega, on liitunud Daeshiga; nõuab 

radikaliseerumise ja terrorismi vastaste 

meetmete jätkamist ja tugevdamist; 

väljendab heameelt jõupingutuste üle 

tugevdada religioonidevahelist dialoogi, sh 

poliitiliste ja usuliidrite ühisavalduse üle, 

milles mõistetakse hukka terrorism ja 

vägivaldne äärmuslus; väljendab heameelt 

selle üle, et välisvõitlejate suhtes on 

langetatud esimesed kohtuotsused 

terroristliku tegevuse rahastamise, 

terrorismi avaliku õhutamise ning Daeshi 

organiseerimise ja sellega liitumisega 

seotud kuritegudes; tuletab meelde, et 

kohapeal on tugevalt esindatud 

heategevusorganisatsioonid, kes pakuvad 

stipendiume Araabia riikides, eelkõige 

Saudi Araabias õppimiseks; kutsub 

pädevaid ametiasutusi üles tegelema 

selliste vahendite abil radikaliseeritud 

imaamide probleemiga; märgib, et Bosnia 

valitsuses on täheldatav Saudi Araabia 

mõju tugevnemine ning Iraani-meelsete 

kildkondade olemasolu; peab soovitavaks, 

et selle probleemiga tegelemiseks võetaks 

vastu uus strateegia ja tegevuskava ning 
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riskifaktoritest, millest võib välja areneda 

värgivaldne äärmuslus; innustab looma 

riiklikke ja piirkondlikke 

radikaliseerumisalase teadlikkuse 

võrgustikke, mis põhinevad ELi 

radikaliseerumisalase teadlikkuse 

võrgustikus kättesaadavatel parimatel 

tavadel ja vahenditel; soovitab tihendada 

koostööd, sh ka teabevahetust, 

julgeolekuteenistustega ELis ja 

naaberriikides; julgustab kogu riigis 

korraldama politseioperatsioone, et 

vahistada terrorismiaktide korraldamises, 

toetamises ja rahastamises kahtlustatavaid 

isikuid; 

asutaks neid rakendama; soovitab kaasata 

meedia, akadeemilise kogukonna ja 

kodanikuühiskonna, kelle abiga tõsta 

teadlikkust radikaliseerumise 

riskifaktoritest, millest võib välja areneda 

värgivaldne äärmuslus; soovitab tihendada 

koostööd, sh ka teabevahetust, 

julgeolekuteenistustega ELis ja 

naaberriikides; julgustab kogu riigis 

korraldama politseioperatsioone, et 

vahistada terrorismiaktide korraldamises, 

toetamises ja rahastamises kahtlustatavaid 

isikuid; 

Or. en 

 

 


