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Ændringsforslag 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at OHR og EUFOR 
Althea er en integreret del af 
opretholdelsen af fred, sikkerhed og 
stabilitet i Bosnien-Hercegovina og i 
regionen og af håndhævelsen af Dayton-
fredsaftalen i overensstemmelse med deres 
mandater;

I. der henviser til, at OHR og EUFOR 
Althea er en integreret del af 
opretholdelsen af fred, sikkerhed og 
stabilitet i Bosnien-Hercegovina og i 
regionen og af håndhævelsen af Dayton-
fredsaftalen i overensstemmelse med deres 
mandater, der er baseret på politisk 
neutralitet og nøje overholdelse af den 
bosniske forfatning;

Or. en
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Ændringsforslag 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at det er afgørende 
at sikre en tilstrækkeligt mangfoldig 
repræsentation på alle 
forvaltningsniveauer;

M. der henviser til, at det er afgørende 
at sikre legitim repræsentation af de 
konstituerende folkeslag;

Or. en
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Ændringsforslag 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. understreger, at håndhævelsen af 
Daytonfredsaftalen omfatter forpligtelsen 
til at gennemføre Den Høje Repræsentants 
afgørelser, uden at dette berører 
gennemførelsen af de meget tiltrængte 
politiske og strukturelle reformer i landet; 
understreger behovet for at styrke Bosnien-
Hercegovinas borgeres og politikeres 
ejerskab til landets udvikling;

7. understreger, at håndhævelsen af 
Daytonfredsaftalen omfatter forpligtelsen 
til at tilslutte sig Bosnien-Hercegovinas 
forfatningsmæssige struktur under 
iagttagelse af alle befolkningsgruppers og 
borgeres rettigheder og af pligten til at 
gennemføre Den Høje Repræsentants 
afgørelser; understreger behovet for at 
styrke Bosnien-Hercegovinas borgeres og 
politikeres ejerskab til landets udvikling;

Or. en
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Ændringsforslag 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. understreger, at Bosnien-
Hercegovinas fremtid i EU afhænger af 
bæredygtig og varig fred, der retter op på 
fortiden og skaber reel forsoning både 
blandt borgere og højtstående politikere, 
hvilket kræver en demokratisk, 
inkluderende, pluralistisk og multietnisk 
tilgang; opfordrer indtrængende Bosnien-
Hercegovina til at fremskynde en effektiv 
og upartisk retsforfølgning af 
krigsforbrydelser i henhold til den 
reviderede nationale strategi for behandling 
af krigsforbrydelser; opfordrer alle 
regionale regeringer, parlamenter og 
politiske ledere til ufortøvet at nedsætte 
den regionale kommission, som skal have 
til opgave at klarlægge fakta omkring alle 
ofrene for krigsforbrydelser og andre 
menneskerettighedskrænkelser begået på 
territoriet, der tidligere var kendt som 
Jugoslavien (RECOM), og bygge videre på 
det omfattende arbejde, som koalitionen 
for RECOM har udført;

18. understreger, at Bosnien-
Hercegovinas fremtid i EU afhænger af 
bæredygtig og varig fred, der retter op på 
fortiden og skaber reel forsoning både 
blandt borgere og højtstående politikere og 
politisk repræsentation af de tre 
konstituerende folkeslag, hvilket kræver 
en demokratisk, inkluderende, pluralistisk 
og multietnisk tilgang; opfordrer 
indtrængende Bosnien-Hercegovina til at 
fremskynde en effektiv og upartisk 
retsforfølgning af krigsforbrydelser i 
henhold til den reviderede nationale 
strategi for behandling af 
krigsforbrydelser; opfordrer alle regionale 
regeringer, parlamenter og politiske ledere 
til ufortøvet at nedsætte den regionale 
kommission, som skal have til opgave at 
klarlægge fakta omkring alle ofrene for 
krigsforbrydelser og andre 
menneskerettighedskrænkelser begået på 
territoriet, der tidligere var kendt som 
Jugoslavien (RECOM), og bygge videre på 
det omfattende arbejde, som koalitionen 
for RECOM har udført;

Or. en
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Ændringsforslag 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. støtter gennemsigtige og inklusive 
forfatnings- og valgreformer for at sikre 
lighed og ikkeforskelsbehandling af alle 
borgere, øge ansvarligheden og omdanne 
Bosnien-Hercegovina til en fuldt 
funktionel og inklusiv stat ved straks at 
gennemføre afgørelser, udtalelser og 
henstillinger fra kompetente nationale og 
internationale domstole og organer, og 
herved sikre integriteten i valgene og 
valgprocessen; påpeger, at institutionelle 
reformer afhænger af de politiske lederes 
vilje og engagement og af en demokratisk 
indstilling hos landets institutioner; 
bemærker de transatlantiske 
samarbejdstiltag med henblik herpå og 
fordømmer i denne henseende de politiske 
aktørers hindringer og inaktivitet; 
opfordrer til en revision og erfaringsbaseret 
øvelse med hensyn til EU-
Udenrigstjenestens og EU-delegationens 
mæglingsforsøg; opfordrer EU-
Udenrigstjenesten og EU-delegationen til 
altid at handle i overensstemmelse med 
EU's højeste demokratiske standarder; 
opfordrer til vedvarende hensyntagen til og 
integration af borgernes forslag;

30. støtter gennemsigtige og inklusive 
forfatnings- og valgreformer for at sikre 
lighed og ikkeforskelsbehandling for alle 
konstituerende folkeslag og borgere, øge 
ansvarligheden og omdanne Bosnien-
Hercegovina til en fuldt funktionel, 
inklusiv og pluralistisk stat ved straks at 
gennemføre afgørelser, udtalelser og 
henstillinger fra kompetente nationale og 
internationale domstole og organer, og 
herved sikre integriteten i valgene og 
valgprocessen; fastholder, at der skal ske 
en gennemførelse af afgørelsen fra 
forfatningsdomstolen i Bosnien-
Hercegovina om at formulere 
mekanismer til at sikre, at ingen af de 
konstituerende folkeslag kan vælge 
politiske repræsentanter for andre 
konstituerende folkeslag, navnlig ikke til 
Folkekammeret; påpeger, at institutionelle 
reformer afhænger af de politiske lederes 
vilje og engagement og af en demokratisk 
indstilling hos landets institutioner; 
bemærker de transatlantiske 
samarbejdstiltag med henblik herpå og 
fordømmer i denne henseende de politiske 
aktørers hindringer og inaktivitet; 
opfordrer til en revision og erfaringsbaseret 
øvelse med hensyn til EU-
Udenrigstjenestens og EU-delegationens 
mæglingsforsøg; opfordrer EU-
Udenrigstjenesten og EU-delegationen til 
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altid at handle i overensstemmelse med 
EU's højeste demokratiske standarder; 
opfordrer til vedvarende hensyntagen til og 
integration af borgernes forslag;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Ændringsforslag 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 72

Forslag til beslutning Ændringsforslag

72. gentager sin opfordring til hurtigst 
muligt at sætte en stopper for segregering 
og forskelsbehandling inden for 
uddannelse, herunder ved at gennemføre 
retsafgørelser for at sætte en stopper for 
den diskriminerende ulovlige praksis med 
"to skoler under samme tag"; understreger 
behovet for øgede investeringer i 
uddannelsessektoren for at opnå bedre og 
lige muligheder for alle borgere; efterlyser 
inklusive læseplaner, der fremmer kritisk 
tænkning og forbedrer kvaliteten af 
uddannelse under hensyntagen til kulturel 
og sproglig mangfoldighed og eliminerer 
kontrafaktisk indhold, der fremmer 
splittelse; 

72. gentager sin opfordring til at sætte 
ind over for de forskellige afgørelser i de 
individuelle sager om "to skoler under 
samme tag", der stadfæstede retten til 
undervisning på det officielle sprog efter 
eget valg, som introduceret af OSCE; 
understreger, at alle borgere har ret til 
undervisning på alle officielle sprog, som 
garanteret af UNESCO- konventionerne; 
understreger behovet for øgede 
investeringer i uddannelsessektoren for at 
opnå bedre og lige muligheder for alle 
borgere; bemærker, at fastlæggelsen af 
undervisningsprogrammer og læseplaner 
bør ske under hensyntagen til den 
kulturelle og sproglige mangfoldighed og 
samtidig respektere de 
forfatningsmæssige strukturer og 
kompetencer; minder om, at EU i henhold 
til artikel 165 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde til 
fulde skal respektere "medlemsstaternes 
ansvar for undervisningsindholdet og 
opbygningen af uddannelsessystemerne 
samt deres kulturelle og sproglige 
mangfoldighed"; gentager, at enhver 
form for harmonisering af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser er udelukket i forbindelse 
med EU's tilskyndelsesforanstaltninger på 
uddannelsesområdet i henhold til artikel 
165, stk. 4, i TEUF;
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Or. en


