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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/1

Leasú 1
Paulo Rangel
thar ceann an Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Lua 33a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 – ag féachaint don chomhaontú 
polaitiúil maidir le prionsabail chun a 
áirithiú go mbeidh an Bhoisnia agus an 
Heirseagaivéin feidhmiúil agus go 
rachaidh sí chun cinn ar an gconair 
Eorpach, a glacadh sa Bhruiséil an 12 
Meitheamh 2022,

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/2

Leasú 2
Paulo Rangel
thar ceann an Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Lua 33 b (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 – ag féachaint do na conclúidí ón 
gComhairle Eorpach an 23 Meitheamh 
2022 maidir leis an Úcráin agus maidir le 
hiarratais na hÚcráine, Phoblacht na 
Moldóive agus na Seoirsia ar 
bhallraíocht, na Balcáin Thiar agus an 
caidreamh seachtrach,

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/3

Leasú 3
Paulo Rangel
thar ceann an Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 16 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 16a. á chur in iúl gur geal léi an 
comhaontú polaitiúil ar thángthas air sa 
Bhruiséil an 12 Meitheamh 2022; ag 
tathant ar na gníomhaithe polaitiúla uile 
in BiH cloí leis an gcomhaontú;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/4

Leasú 4
Paulo Rangel
thar ceann an Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 16 b (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 16b. á chur in iúl gur geall léi gur iarr 
an Chomhairle Eorpach ar na ceannairí 
polaitiúla uile in BiH, mar a cuireadh in 
iúl sna conclúidí uaithi an 23 Meitheamh 
2022, na gealltanais a leagadh amach sa 
chomhaontú polaitiúil an 12 Meitheamh 
2022 a chur chun feidhme go pras agus 
bailchríoch a chur go práinneach ar an 
athchóiriú bunreachtúil agus 
toghchánach, lena gcuirfear ar chumas 
na tíre dul chun cinn cinntitheach a 
dhéanamh ar a conair Eorpach, i 
gcomhréir leis an tuairim ón gCoimisiún;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/5

Leasú 5
Paulo Rangel
thar ceann an Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 29

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

29. á mheabhrú a thábhachtaí atá sé 
prionsabal daonlathach na dtoghchán rialta 
a urramú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
sé toghcháin chothroma, oscailte, 
thrédhearcacha agus chuimsitheacha a 
reáchtáil in 2022, faoi mar a bhí beartaithe, 
agus ag tathant ar na gníomhaithe 
polaitiúla uile staonadh ó bhac a chur ar na 
toghcháin, agus cead a thabhairt do na 
saoránaigh a rogha dhaonlathach a chur in 
iúl; á iarraidh go mbeidh formheas 
parlaiminteach tráthúil ann i leith 
reachtaíocht maidir le sláine toghcháin; á 
mheabhrú nach bhfuil cistí toghcháin 
faighte mar gheall ar neamhghlacadh 
bhuiséad an stáit, agus á iarraidh, dá bhrí 
sin, ar Chomhairle na nAirí BiH an 
maoiniú is gá a fhormheas; á chur i bhfáth 
gur príomhghné de dhaonlathas dea-
fheidhmiúil gurb ea toghcháin inchreidte a 
reáchtáil agus na torthaí a chur chun 
feidhme, agus gur ceanglas é freisin d’aon 
tír ar mian léi teacht isteach san Aontas; ag 
aithint an chinnte a rinne OHR le déanaí 
leas iomlán a bhaint as a shainordú d’fhonn 
bunchearta polaitiúla shaoránaigh na 
Boisnia a áirithiú maidir le saorthoghcháin 
chóra, tríd an mbuiséad riachtanach a 
ghlacadh, ós rud é gur theip ar na húdaráis 
náisiúnta amhlaidh a dhéanamh;

29. á mheabhrú a thábhachtaí atá sé 
prionsabal daonlathach na dtoghchán rialta 
a urramú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
sé toghcháin chothroma, oscailte, 
thrédhearcacha agus chuimsitheacha a 
reáchtáil in 2022, faoi mar a bhí beartaithe, 
agus ag tathant ar na gníomhaithe 
polaitiúla uile staonadh ó bhac a chur ar na 
toghcháin, agus cead a thabhairt do na 
saoránaigh a rogha dhaonlathach a chur in 
iúl; á iarraidh go mbeidh formheas 
parlaiminteach tráthúil ann i leith 
reachtaíocht maidir le sláine toghcháin; á 
mheabhrú agus á chur in iúl gurb oth léi 
nach bhfuarthas cistí toghcháin in am mar 
gheall ar mhoill leanúnach a bheith ar 
ghlacadh bhuiséad an stáit; á chur i bhfáth 
gur príomhghné de dhaonlathas dea-
fheidhmiúil gurb ea toghcháin inchreidte a 
reáchtáil agus na torthaí a chur chun 
feidhme, agus gur ceanglas é freisin d’aon 
tír ar mian léi teacht isteach san Aontas; á 
chur in iúl gur geal léi an cinneadh ó OHR 
an 7 Meitheamh 2022 leas iomlán a bhaint 
as a shainordú d’fhonn bunchearta 
polaitiúla shaoránaigh na Boisnia a áirithiú 
maidir le saorthoghcháin chóra, tríd an 
mbuiséad riachtanach a ghlacadh, ós rud é 
gur theip ar na húdaráis náisiúnta amhlaidh 
a dhéanamh;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/6

Leasú 6
Paulo Rangel
thar ceann an Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 67

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

67. á chur in iúl gur díol sásaimh di 
eagrú síochánta an dara paráid de Bhród 
Shairéavó an 14 Lúnasa 2021 agus gur 
chumhdaigh Rialtas Chantún Shairéavó na 
costais slándála a bhain léi;

67. á chur in iúl gur díol sásaimh di 
eagrú síochánta an dara paráid de Bhród 
Shairéavó an 14 Lúnasa 2021 agus gur 
chumhdaigh Rialtas Chantún Shairéavó na 
costais slándála a bhain léi; á chur in iúl 
gur geal léi, mar an gcéanna, eagrú 
síochánta an tríú pharáid de Bhród 
Shairéavó an 25 Meitheamh 2022; á chur 
in iúl gur saoth léi, áfach, na frith-agóidi 
agus ráitis a bhí ann níos luaithe, lena n-
áirítear ó pholaiteoirí, a bhí dírithe ar an 
mbonn a bhaint de chearta daoine 
LADTI+ in BiH;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/7

Leasú 7
Paulo Rangel
thar ceann an Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 86

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

86. á iarraidh ar AE agus ar an 
gComhairle machnamh a dhéanamh ar 
an tionchar a bheadh ag stádas tír is 
iarrthóir a thabhairt don Úcráin faoi 
dheireadh ar chonair BiH féin i dtreo 
aontachas AE, a d’fhéadfadh rannchuidiú 
le reitric náisiúnaíoch a dhíghéarú, deighiltí 
eitneacha a laghdú, soirbhíochas a 
spreagadh agus ionchas i leith todhchaí 
Eorpach níos fearr a chruthú do 
shaoránaigh BiH; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá teachtaireacht tacaíochta 
agus dearcadh inchreidte aontachais do 
BiH;

86. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil 
an Chomhairle Eorpach ullamh chun 
stádas tír is iarrthóir a bhronnadh ar BiH, 
mar a luaitear sna conclúidí uaithi an 23 
Meitheamh 2022, agus ag tabhairt dá 
haire gur iarr an Chomhairle Eorpach ar 
an gCoimisiún tuairisciú gan mhoill don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme 
na 14 phríomhthosaíocht a leagtar amach 
sa tuairim uaidh, agus aird ar leith á 
tabhairt ar na tosaíochtaí sin arb ionann 
iad agus tacar suntasach athchóirithe 
chun go mbeidh an Chomhairle Eorpach 
in ann filleadh chun cinneadh a 
dhéanamh ar an ábhar; á chur i bhfios go 
láidir, dá dtabharfaí stádas tír is iarrthóir, 
go bhféadfaí rannchuidiú le reitric 
náisiúnaíoch a dhíghéarú, deighiltí 
eitneacha a laghdú, soirbhíochas a 
spreagadh agus ionchas i leith todhchaí 
Eorpach níos fearr a chruthú do 
shaoránaigh BiH; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá teachtaireacht tacaíochta 
agus dearcadh inchreidte aontachais do 
BiH;

Or. en


