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29.6.2022 A9-0188/15

Pozměňovací návrh 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
za skupinu ECR

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že OHR 
a EUFOR Althea jsou nedílnou součástí 
zachování míru, bezpečnosti a stability 
v Bosně a Hercegovině a v regionu 
a prosazování Daytonské mírové dohody 
v souladu s jejich mandáty;

I. vzhledem k tomu, že OHR 
a EUFOR Althea jsou nedílnou součástí 
zachování míru, bezpečnosti a stability 
v Bosně a Hercegovině a v regionu 
a prosazování Daytonské mírové dohody 
v souladu s jejich mandáty založenými na 
politické neutralitě a plném dodržování 
ústavy Bosny a Hercegoviny;
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29.6.2022 A9-0188/16

Pozměňovací návrh 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
za skupinu ECR

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že je zásadní, 
aby bylo na všech úrovních správy 
zajištěno dostatečně rozmanité zastoupení;

M. vzhledem k tomu, že je zásadní 
zajistit legitimní zastoupení 
konstitutivních národů;
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29.6.2022 A9-0188/17

Pozměňovací návrh 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
za skupinu ECR

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzdvihuje, že vymáhání 
Daytonské mírové dohody zahrnuje 
povinnost provádět rozhodnutí vysokého 
zástupce, aniž by bylo dotčeno provádění 
potřebných politických a strukturálních 
reforem v zemi; zdůrazňuje, že je třeba 
posílit pocit odpovědnosti občanů 
a politiků Bosny a Hercegoviny za rozvoj 
země;

7. vyzdvihuje, že vymáhání 
Daytonské mírové dohody zahrnuje 
povinnost respektovat ústavní strukturu 
Bosny a Hercegoviny a zároveň dodržovat 
práva všech konstitutivních národů 
a občanů a povinnost provádět rozhodnutí 
vysokého zástupce; zdůrazňuje, že je třeba 
posílit pocit odpovědnosti občanů 
a politiků Bosny a Hercegoviny za rozvoj 
země;
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29.6.2022 A9-0188/18

Pozměňovací návrh 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
za skupinu ECR

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že budoucnost Bosny 
a Hercegoviny v EU závisí na udržitelném 
a trvalém míru, řešení minulosti a na 
umožnění skutečného usmíření jak mezi 
občany, tak i mezi politiky na vysoké 
úrovni, což by garantovalo demokratický, 
inkluzivní, pluralitní a multietnický 
charakter této země; naléhavě vyzývá 
Bosnu a Hercegovinu, aby urychlila účinné 
a nestranné stíhání válečných zločinů podle 
revidované národní strategie pro 
vypořádání se s válečnými zločiny; vyzývá 
všechny regionální vlády, parlamenty 
a politické představitele, aby zřídili 
regionální komisi, jejímž úkolem by bylo 
zjišťovat fakta o všech obětech válečných 
zločinů a dalších případů porušování 
lidských práv spáchaných na území bývalé 
Jugoslávie (RECOM), a navázat tak na 
významnou činnost koalice pro RECOM;

18. zdůrazňuje, že budoucnost Bosny 
a Hercegoviny v EU závisí na udržitelném 
a trvalém míru, na řešení minulosti, na 
umožnění skutečného usmíření jak mezi 
občany, tak i mezi politiky na vysoké 
úrovni, a na politickém zastoupení tří 
konstitutivních národů, což by 
garantovalo demokratický, inkluzivní, 
pluralitní a multietnický charakter této 
země; naléhavě vyzývá Bosnu 
a Hercegovinu, aby urychlila účinné 
a nestranné stíhání válečných zločinů podle 
revidované národní strategie pro 
vypořádání se s válečnými zločiny; vyzývá 
všechny regionální vlády, parlamenty 
a politické představitele, aby zřídili 
regionální komisi, jejímž úkolem by bylo 
zjišťovat fakta o všech obětech válečných 
zločinů a dalších případů porušování 
lidských práv spáchaných na území bývalé 
Jugoslávie (RECOM), a navázat tak na 
významnou činnost koalice pro RECOM;
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29.6.2022 A9-0188/19

Pozměňovací návrh 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
za skupinu ECR

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. podporuje transparentní 
a inkluzivní ústavní a volební reformy, 
které zajistí rovnost a nediskriminaci všech 
občanů, posílí odpovědnost a přemění 
Bosnu a Hercegovinu v plně funkční 
a inkluzivní stát tím, že začnou okamžitě 
uplatňovat rozsudky, stanoviska 
a doporučení příslušných vnitrostátních 
a mezinárodních soudů a subjektů, a zajistí 
tak integritu voleb a volebního procesu; 
zdůrazňuje, že institucionální reformy 
závisejí na vůli a odhodlání politických 
vůdců a na demokratickém zaměření 
institucí v zemi; bere na vědomí 
transatlantické snahy o usnadnění tohoto 
procesu a odsuzuje veškeré překážky 
a nečinnost politických aktérů; vyzývá 
k přezkumu a vyhodnocení získaných 
poznatků, pokud jde o pokusy ESVČ 
a delegace EU o usnadnění tohoto procesu, 
vyzývá ESVČ a delegaci EU, aby vždy 
jednaly v souladu s nejpřísnějšími 
demokratickými normami EU; vyzývá 
k trvalému zvažování a zahrnování návrhů 
občanů;

30. podporuje transparentní 
a inkluzivní ústavní a volební reformy, 
které zajistí rovnost a nediskriminaci všech 
konstitutivních národů a občanů, posílí 
odpovědnost a přemění Bosnu 
a Hercegovinu v plně funkční, inkluzivní 
a pluralitní stát tím, že začnou okamžitě 
uplatňovat rozsudky, stanoviska 
a doporučení příslušných vnitrostátních 
a mezinárodních soudů a subjektů, a zajistí 
tak integritu voleb a volebního procesu; 
trvá na provedení rozhodnutí Ústavního 
soudu Bosny a Hercegoviny o nalezení 
mechanismů, které zajistí, aby žádný 
konstitutivní národ nemohl volit politické 
představitele jiného konstitutivního 
národa, zejména do Sněmovny národů; 
zdůrazňuje, že institucionální reformy 
závisejí na vůli a odhodlání politických 
vůdců a na demokratickém zaměření 
institucí v zemi; bere na vědomí 
transatlantické snahy o usnadnění tohoto 
procesu a odsuzuje veškeré překážky 
a nečinnost politických aktérů; vyzývá 
k přezkumu a vyhodnocení získaných 
poznatků, pokud jde o pokusy ESVČ 
a delegace EU o usnadnění tohoto procesu, 
vyzývá ESVČ a delegaci EU, aby vždy 
jednaly v souladu s nejpřísnějšími 
demokratickými normami EU; vyzývá 
k trvalému zvažování a zahrnování návrhů 
občanů;
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29.6.2022 A9-0188/20

Pozměňovací návrh 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
za skupinu ECR

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 72

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72. opakuje svou výzvu, aby byla 
bezodkladně ukončena segregace 
a diskriminace ve vzdělávání, mimo jiné 
prostřednictvím provádění soudních 
rozhodnutí, a to s cílem ukončit 
protiprávní diskriminační praxi „dvou 
škol pod jednou střechou“; zdůrazňuje, že 
je třeba zvýšit investice do vzdělávání 
s cílem dosáhnout lepších a rovných 
příležitostí pro všechny občany; vyzývá 
k vytvoření inkluzivních učebních osnov, 
které budou podporovat kritické myšlení 
a zlepší kvalitu vzdělávání a odborné 
přípravy s ohledem na kulturní 
a jazykovou rozmanitost, a k odstranění 
kontrafaktuálního obsahu, který 
podporuje rozdělení; 

72. opakuje svou výzvu, že je třeba 
řešit různá rozhodnutí týkající se 
jednotlivých případů „dvou škol pod 
jednou střechou“, jež respektovala právo 
na vzdělání v úředním jazyce dle vlastního 
výběru, jak jej zavedla OBSE; zdůrazňuje, 
že jak zaručují úmluvy UNESCO, mají 
všichni občané právo na přístup ke 
vzdělání ve všech úředních jazycích; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit investice do 
vzdělávání s cílem dosáhnout lepších 
a rovných příležitostí pro všechny občany; 
konstatuje, že přijetí programů a učebních 
osnov by mělo zohledňovat kulturní 
a jazykovou rozmanitost a zároveň 
respektovat ústavní architekturu 
a pravomoci; připomíná, že v souladu s čl. 
165 odst. 1 SFEU musí EU plně 
respektovat odpovědnost členských států 
za obsah výuky a organizaci vzdělávacích 
systémů a jejich kulturní a jazykovou 
rozmanitost; opakuje, že podle čl. 165 
odst. 4 SFEU je jakákoli harmonizace 
právních předpisů členských států 
vyloučena z pobídkových opatření EU 
v oblasti vzdělávání;
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