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29.6.2022 A9-0188/15

Изменение 15
Асита Канко, Ладислав Илчич
от името на групата ECR

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че OHR и 
EUFOR Althea са съществени за 
опазването на мира, сигурността и 
стабилността на Босна и Херцеговина и 
на региона и за прилагането на 
Дейтънското споразумение, в 
съответствие със своите мандати;

И. като има предвид, че OHR и 
EUFOR Althea са съществени за 
опазването на мира, сигурността и 
стабилността на Босна и Херцеговина и 
на региона и за прилагането на 
Дейтънското споразумение, в 
съответствие със своите мандати, 
основани на политическа 
неутралност и пълно зачитане на 
Конституцията на Босна и 
Херцеговина;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Изменение 16
Асита Канко, Ладислав Илчич
от името на групата ECR

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Съображение М

Предложение за резолюция Изменение

М. като има предвид, че е от 
решаващо значение да се осигури 
подобаващо разнообразно 
представителство на всички равнища 
на управление;

М. като има предвид, че е от 
решаващо значение да се осигури 
легитимно представителство на 
съставните народности;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Изменение 17
Асита Канко, Ладислав Илчич
от името на групата ECR

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава, че прилагането на 
Дейтънското мирно споразумение 
включва задължението за изпълнение на 
решенията на върховния представител, 
без да се засяга изпълнението на силно 
необходимите политически и 
структурни реформи в страната; 
подчертава необходимостта от 
укрепване на участието на гражданите и 
на политиците на Босна и Херцеговина 
в развитието на страната;

7. подчертава, че прилагането на 
Дейтънското мирно споразумение 
включва задължението за придържане 
към конституционната структура на 
Босна и Херцеговина при зачитане на 
правата на всички съставни 
народности и граждани и 
задължението за изпълнение на 
решенията на върховния представител; 
подчертава необходимостта от 
укрепване на участието на гражданите и 
на политиците на Босна и Херцеговина 
в развитието на страната;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Изменение 18
Асита Канко, Ладислав Илчич
от името на групата ECR

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. подчертава, че бъдещето на 
Босна и Херцеговина в ЕС зависи от 
устойчивия и траен мир, 
преодоляването на миналото и 
създаването на условия за истинско 
помирение сред гражданите и сред 
високопоставените политици, което 
отразява демократичния, плуралистичен 
и многоетнически характер на страната; 
настоятелно призовава Босна и 
Херцеговина да ускори ефективното и 
безпристрастно наказателно 
преследване на военни престъпления 
съгласно преразгледаната национална 
стратегия за наказателно преследване на 
военни престъпления; призовава всички 
регионални правителства, парламенти и 
политически лидери бързо да създадат 
регионалната комисия, натоварена с 
установяването на фактите относно 
всички жертви на военни престъпления 
и други нарушения на правата на 
човека, извършени на територията на 
бивша Югославия (RECOM), въз основа 
на значителната работа, извършена от 
коалицията за RECOM;

18. подчертава, че бъдещето на 
Босна и Херцеговина в ЕС зависи от 
устойчивия и траен мир, 
преодоляването на миналото и 
създаването на условия за истинско 
помирение сред гражданите и сред 
високопоставените политици, и 
политическото представителство на 
трите съставни народности, което 
отразява демократичния, плуралистичен 
и многоетнически характер на страната; 
настоятелно призовава Босна и 
Херцеговина да ускори ефективното и 
безпристрастно наказателно 
преследване на военни престъпления 
съгласно преразгледаната национална 
стратегия за наказателно преследване на 
военни престъпления; призовава всички 
регионални правителства, парламенти и 
политически лидери бързо да създадат 
регионалната комисия, натоварена с 
установяването на фактите относно 
всички жертви на военни престъпления 
и други нарушения на правата на 
човека, извършени на територията на 
бивша Югославия (RECOM), въз основа 
на значителната работа, извършена от 
коалицията за RECOM;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/19

Изменение 19
Асита Канко, Ладислав Илчич
от името на групата ECR

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. подкрепя прозрачността и 
приобщаващите конституционни и 
избирателни реформи с цел осигуряване 
на равенство и недискриминация за 
всички граждани, насърчаване на 
отчетността и преобразуване на Босна и 
Херцеговина в напълно функционираща 
и приобщаваща държава чрез незабавно 
изпълнение на решения, становища и 
препоръки на компетентните 
национални и международни съдилища 
и органи, като по този начин се 
гарантира честността на изборите и 
процеса; подчертава, че 
институционалните реформи зависят от 
волята и ангажираността на 
политическите лидери и 
демократичната ориентация на 
институциите на страната; отбелязва 
трансатлантическите посреднически 
действия за тази цел и осъжда пречките 
и бездействието на политическите 
участници в това отношение; призовава 
за преразглеждане и извличане на поуки 
по отношение на опитите за улесняване 
от страна на ЕСВД и делегацията на ЕС, 
призовава ЕСВД и делегацията на ЕС да 
действат винаги в съответствие с най-
високите демократични стандарти на 
ЕС; призовава за постоянно разглеждане 
и интегриране на предложенията на 
гражданите;

30. подкрепя прозрачността и 
приобщаващите конституционни и 
избирателни реформи с цел осигуряване 
на равенство и недискриминация за 
всички съставни народности и 
граждани, насърчаване на отчетността и 
преобразуване на Босна и Херцеговина 
в напълно функционираща, 
приобщаваща и плуралистична 
държава чрез незабавно изпълнение на 
решения, становища и препоръки на 
компетентните национални и 
международни съдилища и органи, като 
по този начин се гарантира честността 
на изборите и процеса; настоява за 
изпълнение на решението на 
Конституционния съд на Босна и 
Херцеговина за намиране на 
механизми, за да се гарантира, че 
никоя съставна народност не може да 
избира политически представители 
на друга съставна народност, особено 
в Камарата на народите; подчертава, 
че институционалните реформи зависят 
от волята и ангажираността на 
политическите лидери и 
демократичната ориентация на 
институциите на страната; отбелязва 
трансатлантическите посреднически 
действия за тази цел и осъжда пречките 
и бездействието на политическите 
участници в това отношение; призовава 
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за преразглеждане и извличане на поуки 
по отношение на опитите за улесняване 
от страна на ЕСВД и делегацията на ЕС, 
призовава ЕСВД и делегацията на ЕС да 
действат винаги в съответствие с най-
високите демократични стандарти на 
ЕС; призовава за постоянно разглеждане 
и интегриране на предложенията на 
гражданите;

Or. en



AM\1259406BG.docx PE733.798v01-00

BG Единство в многообразието BG

29.6.2022 A9-0188/20

Изменение 20
Асита Канко, Ладислав Илчич
от името на групата ECR

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2021 г.
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 72

Предложение за резолюция Изменение

72. отново призовава за спешно 
прекратяване на сегрегацията и 
дискриминацията в образованието, 
включително чрез изпълнение на 
съдебните решения за прекратяване 
на дискриминационната и незаконна 
практика „Две училища под един 
покрив“; подчертава необходимостта от 
увеличаване на инвестициите в сектора 
на образованието с цел постигане на по-
добри и равни възможности за всички 
граждани; призовава за приобщаващи 
учебни програми, които да насърчават 
критичното мислене и да подобряват 
качеството на образованието и 
обучението, като се отчита културното 
и езиковото многообразие и се 
премахва несъответстващото на 
фактите съдържание, което 
насърчава разделението; 

72. отново призовава за 
разглеждане на различните съдебни 
решения по отделните дела във връзка 
с „Две училища под един покрив“, 
които потвърждават правото на 
образование на официален език по 
избор, както беше въведено от ОССЕ; 
подчертава, че всички граждани имат 
право на достъп до образование на 
всички официални езици, както е 
гарантирано от конвенциите на 
ЮНЕСКО; подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
инвестициите в сектора на 
образованието с цел постигане на по-
добри и равни възможности за всички 
граждани; отбелязва, че при 
приемането на образователни 
и учебни програми следва да се отчита 
културното и езиковото многообразие, 
като същевременно се зачита 
конституционната структура и 
правомощия; припомня, че съгласно 
член 165, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) Съюзът трябва напълно 
да зачита отговорностите на 
държавите членки за съдържанието 
на учебния процес и организацията на 
образователните системи и тяхното 
културно и езиково разнообразие; 
припомня, че съгласно член 165, 
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параграф 4 от ДФЕС от 
поощрителните мерки на ЕС в 
областта на образованието се 
изключва всякаква хармонизация на 
законови и подзаконови разпоредби на 
държавите членки;

Or. en


