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29.6.2022 A9-0188/15

Τροπολογία 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο 
του Ύπατου Εκπροσώπου και η EUFOR 
Althea αποτελούν αναπόσπαστο 
παράγοντα διατήρησης της ειρήνης, της 
ασφάλειας και της σταθερότητας στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην περιοχή, 
καθώς και της επιβολής της ειρηνευτικής 
συμφωνίας του Ντέιτον, σύμφωνα με τις 
εντολές τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο 
του Ύπατου Εκπροσώπου και η EUFOR 
Althea αποτελούν αναπόσπαστο 
παράγοντα διατήρησης της ειρήνης, της 
ασφάλειας και της σταθερότητας στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην περιοχή, 
καθώς και της επιβολής της ειρηνευτικής 
συμφωνίας του Ντέιτον, σύμφωνα με τις 
εντολές τους στη βάση πολιτικής 
ουδετερότητας και πλήρους σεβασμού 
του συντάγματος της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης·
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29.6.2022 A9-0188/16

Τροπολογία 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί μια 
επαρκώς διαφοροποιημένη εκπροσώπηση 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η 
νόμιμη εκπροσώπηση όλων των 
συνιστώντων λαών·

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Τροπολογία 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η επιβολή της 
ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον 
περιλαμβάνει την υποχρέωση εφαρμογής 
των αποφάσεων του Ύπατου 
Εκπροσώπου, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των απαραίτητων πολιτικών 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη 
χώρα· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενισχυθεί η ουσιαστική εμπλοκή των 
πολιτών και των πολιτικών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στην ανάπτυξη της χώρας·

7. τονίζει ότι η επιβολή της 
ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον 
περιλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης της 
συνταγματικής αρχιτεκτονικής της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με σεβασμό στα 
δικαιώματα όλων των συνιστώντων λαών 
και πολιτών και με υποχρέωση 
εφαρμογής των αποφάσεων του Ύπατου 
Εκπροσώπου· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να ενισχυθεί η ουσιαστική εμπλοκή των 
πολιτών και των πολιτικών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στην ανάπτυξη της χώρας·
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29.6.2022 A9-0188/18

Τροπολογία 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι το μέλλον της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην ΕΕ 
εξαρτάται από τη βιώσιμη και μόνιμη 
ειρήνη, το ξεπέρασμα του παρελθόντος και 
την πραγματική συμφιλίωση μεταξύ τόσο 
των πολιτών όσο και των πολιτικών 
υψηλού επιπέδου, αντικατοπτρίζοντας τον 
δημοκρατικό, πολυσυλλεκτικό, 
πλουραλιστικό, και πολυεθνοτικό 
χαρακτήρα της χώρας· παροτρύνει τη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη να επιταχύνει την 
αποτελεσματική και αμερόληπτη δίωξη 
των εγκλημάτων πολέμου στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης εθνικής στρατηγικής για 
την εξέταση των εγκλημάτων πολέμου· 
καλεί όλες τις περιφερειακές κυβερνήσεις, 
τα κοινοβούλια και τους πολιτικούς ηγέτες 
να συστήσουν την Περιφερειακή Επιτροπή 
που θα είναι επιφορτισμένη με τη 
διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με όλα 
τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων 
σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο 
έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
(RECOM), με βάση το σημαντικό έργο 
που έχει επιτελέσει ο Συνασπισμός για τη 
RECOM·

18. υπογραμμίζει ότι το μέλλον της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην ΕΕ 
εξαρτάται από τη βιώσιμη και μόνιμη 
ειρήνη, το ξεπέρασμα του παρελθόντος και 
την πραγματική συμφιλίωση μεταξύ τόσο 
των πολιτών όσο και των πολιτικών 
υψηλού επιπέδου, και την πολιτική 
εκπροσώπηση και των τριών 
συνιστώντων λαών, αντικατοπτρίζοντας 
τον δημοκρατικό, πολυσυλλεκτικό, 
πλουραλιστικό, και πολυεθνοτικό 
χαρακτήρα της χώρας· παροτρύνει τη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη να επιταχύνει την 
αποτελεσματική και αμερόληπτη δίωξη 
των εγκλημάτων πολέμου στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης εθνικής στρατηγικής για 
την εξέταση των εγκλημάτων πολέμου· 
καλεί όλες τις περιφερειακές κυβερνήσεις, 
τα κοινοβούλια και τους πολιτικούς ηγέτες 
να συστήσουν την Περιφερειακή Επιτροπή 
που θα είναι επιφορτισμένη με τη 
διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με όλα 
τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων 
σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο 
έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
(RECOM), με βάση το σημαντικό έργο 
που έχει επιτελέσει ο Συνασπισμός για τη 
RECOM·
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29.6.2022 A9-0188/19

Τροπολογία 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υποστηρίζει διαφανείς και χωρίς 
αποκλεισμούς συνταγματικές και 
εκλογικές μεταρρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση της ισότητας και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης όλων των 
πολιτών, την ενίσχυση της λογοδοσίας και 
τη μετατροπή της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης σε ένα πλήρως λειτουργικό 
και χωρίς αποκλεισμούς κράτος με την 
άμεση εφαρμογή των αποφάσεων, 
γνωμοδοτήσεων και συστάσεων των 
αρμόδιων δικαστηρίων διεθνών φορέων, 
διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα των 
εκλογών και της διαδικασίας· τονίζει ότι οι 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις εξαρτώνται από 
τη βούληση και τη δέσμευση των 
πολιτικών ηγετών και τον δημοκρατικό 
προσανατολισμό των θεσμών της χώρας· 
σημειώνει τις διατλαντικές προσπάθειες 
διευκόλυνσης της επίτευξης αυτού του 
σκοπού και καταδικάζει κάθε παρεμπόδιση 
και αδράνεια των πολιτικών παραγόντων 
στο θέμα αυτό· ζητεί την επανεξέταση και 
την άντληση διδαγμάτων όσον αφορά τις 
προσπάθειες διευκόλυνσης από την ΕΥΕΔ 
και την αντιπροσωπεία της ΕΕ, και καλεί 
την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ 
να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τα 
υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα της ΕΕ· 
ζητεί τη διαρκή εξέταση και ενσωμάτωση 
των προτάσεων των πολιτών·

30. υποστηρίζει διαφανείς και χωρίς 
αποκλεισμούς συνταγματικές και 
εκλογικές μεταρρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση της ισότητας και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης όλων των 
πολιτών, την ενίσχυση της λογοδοσίας και 
τη μετατροπή της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης σε ένα πλήρως λειτουργικό, 
συμπεριληπτικό και πλουραλιστικό κράτος 
με την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων, 
γνωμοδοτήσεων και συστάσεων των 
αρμόδιων δικαστηρίων διεθνών φορέων, 
διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα των 
εκλογών και της διαδικασίας· επιμένει 
στην εφαρμογή της απόφασης του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας 
και Ερζεγοβίνης σχετικά με την εξεύρεση 
μηχανισμών ώστε κανένας από τους 
συνιστώντες λαούς να μην μπορεί να 
εκλέγει πολιτικούς εκπροσώπους άλλων 
συνιστώντων λαών, ιδίως στη Βουλή των 
Λαών· τονίζει ότι οι θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις εξαρτώνται από τη 
βούληση και τη δέσμευση των πολιτικών 
ηγετών και τον δημοκρατικό 
προσανατολισμό των θεσμών της χώρας· 
σημειώνει τις διατλαντικές προσπάθειες 
διευκόλυνσης της επίτευξης αυτού του 
σκοπού και καταδικάζει κάθε παρεμπόδιση 
και αδράνεια των πολιτικών παραγόντων 
στο θέμα αυτό· ζητεί την επανεξέταση και 
την άντληση διδαγμάτων όσον αφορά τις 
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προσπάθειες διευκόλυνσης από την ΕΥΕΔ 
και την αντιπροσωπεία της ΕΕ, και καλεί 
την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ 
να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τα 
υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα της ΕΕ· 
ζητεί τη διαρκή εξέταση και ενσωμάτωση 
των προτάσεων των πολιτών·
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29.6.2022 A9-0188/20

Τροπολογία 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για τον επείγοντα τερματισμό του 
διαχωρισμού και των διακρίσεων στην 
εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με την 
εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων 
για τερματισμό της παράνομης 
πρακτικής των «δύο σχολείων κάτω από 
την ίδια στέγη» που εισάγει διακρίσεις· 
τονίζει την ανάγκη αύξησης των 
επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης 
για την επίτευξη καλύτερων και ίσων 
ευκαιριών για όλους τους πολίτες· ζητεί 
προγράμματα σπουδών χωρίς 
αποκλεισμούς, προώθηση της κριτικής 
σκέψης και βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία, και εξάλειψη του 
περιεχομένου αντιπαραδειγμάτων που 
προωθεί τη διαίρεση· 

72. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για αντιμετώπιση των διαφορετικών 
αποφάσεων σχετικά με τις μεμονωμένες 
περιπτώσεις των «δύο σχολείων κάτω 
από την ίδια στέγη» που εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση στην επίσημη 
γλώσσα της επιλογής του ατόμου, που 
εισήγαγε ο ΟΑΣΕ· τονίζει ότι όλοι οι 
πολίτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης 
στην εκπαίδευση σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες, όπως εγγυώνται οι συμβάσεις 
της UNESCO· τονίζει την ανάγκη 
αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της 
εκπαίδευσης για την επίτευξη καλύτερων 
και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες· 
σημειώνει ότι η έγκριση των 
προγραμμάτων και του προγράμματος 
σπουδών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλομορφία, τηρώντας παράλληλα τη 
συνταγματική αρχιτεκτονική και τις 
αρμοδιότητες· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση πρέπει να σέβεται 
πλήρως «την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και 
την πολιτιστική και γλωσσική τους 
πολυμορφία». επαναλαμβάνει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 4 
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ΣΛΕΕ, οποιαδήποτε εναρμόνιση των 
νόμων και των κανόνων του κράτους 
μέλους εξαιρείται από τα μέτρα παροχής 
κινήτρων στον τομέα της εκπαίδευσης·

Or. en


