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Amendamentul 1
Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Referirea 33 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 – având în vedere acordul politic 
privind principiile pentru a asigura că 
Bosnia și Herțegovina este funcțională și 
avansează pe calea europeană, adoptat la 
Bruxelles la 12 iunie 2022,
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Amendamentul 2
Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Referirea 33 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 – având în vedere concluziile 
Consiliului European din 23 iunie 2022 
privind Ucraina, cererile de aderare ale 
Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, 
Balcanii de Vest și relațiile externe, 
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Amendamentul 3
Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 16a. salută acordul politic la care s-a 
ajuns la Bruxelles la 12 iunie 2022; îi 
îndeamnă pe toți actorii politici din 
Bosnia și Herțegovina să respecte 
acordul;

Or. en



AM\1259378RO.docx PE733.798v01-00

RO Unită în diversitate RO
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Amendamentul 4
Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 16b. salută apelul adresat de Consiliul 
European tuturor liderilor politici din 
Bosnia și Herțegovina, astfel cum a fost 
exprimat în concluziile sale din 23 iunie 
2022, de a pune rapid în aplicare 
angajamentele stabilite în acordul politic 
din 12 iunie 2022 și de a finaliza urgent 
reforma constituțională și electorală, care 
va permite țării să avanseze în mod decisiv 
pe calea sa europeană, în conformitate cu 
avizul Comisiei;
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Amendamentul 5
Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește importanța respectării 
principiului democratic al alegerilor 
periodice; subliniază importanța organizării 
unor alegeri corecte, deschise, transparente 
și care să favorizeze includerea în 2022, 
conform planificării, și îi îndeamnă pe toți 
actorii politici să se abțină de la a solicita 
blocarea alegerilor și să le permită 
cetățenilor să își exprime opțiunea 
democratică; solicită aprobarea 
parlamentară în timp util a legislației 
privind integritatea electorală; reamintește 
că, din cauza neadoptării bugetului de stat, 
fondurile electorale nu au fost asigurate și, 
prin urmare, solicită Consiliului de 
Miniștri din Bosnia și Herțegovina să 
aprobe finanțarea necesară; subliniază că 
organizarea unor alegeri credibile și 
punerea în aplicare a rezultatelor constituie 
o caracteristică esențială a unei democrații 
care funcționează corespunzător, precum și 
o cerință pentru orice țară care dorește să 
adere la UE; ia act de recenta decizie a 
OHR de a utiliza pe deplin mandatul său 
pentru a asigura drepturile politice 
fundamentale ale cetățenilor bosniaci la 
alegeri libere și corecte, prin adoptarea 
bugetului necesar, întrucât autoritățile 
naționale nu au reușit să facă acest lucru;

29. reamintește importanța respectării 
principiului democratic al alegerilor 
periodice; subliniază importanța organizării 
unor alegeri corecte, deschise, transparente 
și care să favorizeze includerea în 2022, 
conform planificării, și îi îndeamnă pe toți 
actorii politici să se abțină de la a solicita 
blocarea alegerilor și să le permită 
cetățenilor să își exprime opțiunea 
democratică; solicită aprobarea 
parlamentară în timp util a legislației 
privind integritatea electorală; reamintește 
și regretă faptul că, din cauza întârzierii 
continue a adoptării bugetului de stat, 
fondurile electorale nu au fost asigurate la 
timp; subliniază că organizarea unor 
alegeri credibile și punerea în aplicare a 
rezultatelor constituie o caracteristică 
esențială a unei democrații care 
funcționează corespunzător, precum și o 
cerință pentru orice țară care dorește să 
adere la UE; salută decizia OHR din 7 
iunie 2022 de a utiliza pe deplin mandatul 
său pentru a asigura drepturile politice 
fundamentale ale cetățenilor bosniaci la 
alegeri libere și corecte, prin adoptarea 
bugetului necesar, întrucât autoritățile 
naționale nu au reușit să facă acest lucru;
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29.6.2022 A9-0188/6

Amendamentul 6
Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. salută organizarea pașnică, la 14 
august 2021, a celei de-a doua parade Pride 
Sarajevo și faptul că guvernul cantonului 
Sarajevo și-a acoperit costurile de 
securitate;

67. salută organizarea pașnică, la 14 
august 2021, a celei de-a doua parade Pride 
Sarajevo și faptul că guvernul cantonului 
Sarajevo și-a acoperit costurile de 
securitate; salută, de asemenea, 
organizarea pașnică a celei de-a treia 
parade Pride Sarajevo la 25 iunie 2022; 
condamnă, cu toate acestea, 
contraprotestele și declarațiile anterioare, 
inclusiv din partea politicienilor, menite 
să submineze drepturile persoanelor 
LGBTI+ din Bosnia și Herțegovina;
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Amendamentul 7
Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. solicită UE și Consiliului să ia în 
considerare impactul unei eventuale 
acordări a statutului de țară candidată 
Ucrainei asupra propriului parcurs al 
Bosniei și Herțegovinei către aderarea la 
UE, ceea ce ar putea contribui la 
diminuarea retoricii naționaliste, ar putea 
reduce dezbinările etnice, ar putea inspira 
optimism și crea perspectiva unui viitor 
european mai bun pentru cetățenii Bosniei 
și Herțegovinei; subliniază importanța unui 
mesaj de sprijin și a unei perspective de 
aderare credibile pentru Bosnia și 
Herțegovina;

86. salută disponibilitatea Consiliului 
European de a acorda Bosniei și 
Herțegovinei statutul de țară candidată, 
astfel cum se menționează în concluziile 
sale din 23 iunie 2022, și ia act de 
invitația Consiliului European adresată 
Comisiei de a raporta fără întârziere 
Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a celor 14 priorități-cheie 
stabilite în avizul său, acordând o atenție 
deosebită celor care constituie un 
ansamblu substanțial de reforme pentru 
ca Consiliul European să revină asupra 
deciziei în această privință; subliniază că 
acordarea statutului de candidat ar putea 
contribui la diminuarea retoricii 
naționaliste, ar putea reduce dezbinările 
etnice, ar putea inspira optimism și crea 
perspectiva unui viitor european mai bun 
pentru cetățenii Bosniei și Herțegovinei; 
subliniază importanța unui mesaj de sprijin 
și a unei perspective de aderare credibile 
pentru Bosnia și Herțegovina;
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