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29.6.2022 A9-0188/15

Leasú 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
thar ceann an Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris I

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

I. de bhrí go bhfuil OHR agus 
EUFOR Althea ríthábhachtach maidir leis 
an tsíocháin, an tslándáil agus an 
chobhsaíocht a chaomhnú in BiH agus sa 
réigiún, agus maidir le Comhaontú 
Síochána Dayton a fhorfheidhmiú, i 
gcomhréir lena sainorduithe;

I. de bhrí go bhfuil OHR agus 
EUFOR Althea ríthábhachtach maidir leis 
an tsíocháin, an tslándáil agus an 
chobhsaíocht a chaomhnú in BiH agus sa 
réigiún, agus maidir le Comhaontú 
Síochána Dayton a fhorfheidhmiú, i 
gcomhréir lena sainorduithe, bunaithe ar 
neodracht pholaitiúil agus lánurraim do 
bhunracht BiH;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Leasú 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
thar ceann an Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris M

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

M. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach 
ionadaíocht atá sách éagsúil a áirithiú ar 
gach leibhéal rialachais;

M. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach 
ionadaíocht dhlisteanach na mbunphobal 
a áirithiú;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Leasú 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
thar ceann an Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. á chur i bhfáth, le forfheidhmiú 
Chomhaontú Síochána Dayton, go bhfuil 
oibleagáid ann maidir le cinntí an 
Ardionadaí a chur chun feidhme, gan 
dochar do chur chun feidhme 
athchóirithe polaitiúla agus 
struchtúracha sa tír a bhfuil géarghá leo; 
á chur i bhfios go láidir gur gá úinéireacht 
shaoránaigh agus pholaiteoirí BiH i 
bhforbairt na tíre a neartú;

7. á chur i bhfáth go n-áirítear i 
bhforfheidhmiú Chomhaontú Síochána 
Dayton an oibleagáid cloí le hollstruchtúr 
bunreachtúil BiH i ndáil le cearta na 
mbunphobal agus na saoránach uile agus 
an oibleagáid cinntí an Ardionadaí a chur 
chun feidhme; á chur i bhfios go láidir gur 
gá úinéireacht shaoránaigh agus 
pholaiteoirí BiH i bhforbairt na tíre a 
neartú;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Leasú 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
thar ceann an Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 18

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

18. á chur i bhfios go láidir go 
mbraitheann todhchaí BiH ar shíocháin 
inbhuanaithe mharthanach, ar aghaidh a 
thabhairt ar an am atá thart agus ar fhíor-
athmhuintearas a chumasú i measc 
saoránach agus i measc polaiteoirí 
ardleibhéil araon, rud a fhágann gur gá go 
mbeadh sé daonlathach, cuimsitheach, 
iolraíoch agus il-eitneach; ag tathant ar 
BiH dlús a chur le hionchúiseamh 
éifeachtach neamhchlaonta coireanna 
cogaidh faoin straitéis náisiúnta 
athbhreithnithe i ndáil le coireanna cogaidh 
a phróiseáil; á iarraidh ar gach rialtas 
réigiúnach, gach parlaimint réigiúnach 
agus gach ceannaire polaitiúil réigiúnach 
Coimisiún Réigiúnach a bhunú go mear a 
bhfuil sé de chúram air na fíorais a shuí 
faoi gach íospartach cogaidh agus faoi 
sháruithe eile ar chearta an duine arna 
ndéanamh ar chríoch na hIar-Iúgslaive 
(RECOM), rud a chuirfeadh leis an obair 
shuntasach a rinne an Chomhghuaillíocht 
le haghaidh RECOM;

18. á chur i bhfios go láidir go 
mbraitheann todhchaí BiH ar shíocháin 
inbhuanaithe mharthanach, ar aghaidh a 
thabhairt ar an am atá thart agus ar fhíor-
athmhuintearas a chumasú i measc 
saoránach agus i measc polaiteoirí 
ardleibhéil araon, agus ionadaíocht 
pholaitiúil na dtrí bhunphobal, rud a 
fhágann gur gá go mbeadh sé daonlathach, 
cuimsitheach, iolraíoch agus il-eitneach; ag 
tathant ar BiH dlús a chur le 
hionchúiseamh éifeachtach neamhchlaonta 
coireanna cogaidh faoin straitéis náisiúnta 
athbhreithnithe i ndáil le coireanna cogaidh 
a phróiseáil; á iarraidh ar gach rialtas 
réigiúnach, gach parlaimint réigiúnach 
agus gach ceannaire polaitiúil réigiúnach 
Coimisiún Réigiúnach a bhunú go mear a 
bhfuil sé de chúram air na fíorais a shuí 
faoi gach íospartach cogaidh agus faoi 
sháruithe eile ar chearta an duine arna 
ndéanamh ar chríoch na hIar-Iúgslaive 
(RECOM), rud a chuirfeadh leis an obair 
shuntasach a rinne an Chomhghuaillíocht 
le haghaidh RECOM;

Or. en



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

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

29.6.2022 A9-0188/19

Leasú 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
thar ceann an Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 30

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

30. ag tacú le hathchóirithe 
bunreachtúla agus toghchánacha atá 
trédhearcach agus cuimsitheach chun 
comhionannas agus neamh-idirdhealú na 
saoránach uile a áirithiú, cuntasacht a 
fheabhsú agus BiH a athrú ina stát 
lánfheidhmiúil agus cuimsitheach trí 
rialuithe, tuairimí agus moltaí ó 
chúirteanna agus comhlachtaí inniúla baile 
agus idirnáisiúnta a chur chun feidhme 
láithreach, agus ar an gcaoi sin sláine na 
dtoghchán agus an phróisis a áirithiú; á 
chur i bhfáth go mbraitheann athchóirithe 
institiúideacha ar thoil agus ar dhúthracht 
na gceannairí polaitiúla agus ar 
threoshuíomh daonlathach institiúidí na 
tíre; ag cur béim ar na hiarrachtaí éascaithe 
trasatlantacha chuige sin agus ag cáineadh 
na mbac agus neamhghníomhaíocht na 
ngníomhaithe polaitiúla i ndáil leis an méid 
sin; á iarraidh go ndéanfar athbhreithniú 
agus cleachtadh maidir leis na ceachtanna a 
foghlaimíodh i ndáil leis na hiarrachtaí 
éascaithe ag SEGS agus ag Toscaireacht 
AE, á iarraidh ar SEGS agus ar 
Thoscaireacht an Aontais gníomhú i gcónaí 
i gcomhréir leis na caighdeáin 
dhaonlathacha AE is airde; á iarraidh go 
ndéanfar machnamh ar bhonn leanúnach ar 
na tograí ó na saoránaigh go ndéanfar iad a 
chomhtháthú;

30. ag tacú le hathchóirithe 
bunreachtúla agus toghchánacha atá 
trédhearcach agus cuimsitheach chun 
comhionannas agus neamh-idirdhealú na 
mbunphobal agus nasaoránach uile a 
áirithiú, cuntasacht a fheabhsú agus BiH a 
athrú ina stát lánfheidhmiúil, cuimsitheach 
agus iolraíoch trí rialuithe, tuairimí agus 
moltaí ó chúirteanna agus comhlachtaí 
inniúla baile agus idirnáisiúnta a chur chun 
feidhme láithreach, agus ar an gcaoi sin 
sláine na dtoghchán agus an phróisis a 
áirithiú; á áitiú go gcuirfí chun feidhme 
cinneadh Chúirt Bhunreachtúil BiH 
maidir le meicníochtaí a aimsiú chun a 
áirithiú nach féidir le haon bhunphobal 
ionadaithe polaitiúla ó bhunphobal eile a 
thoghadh, go háirithe in Áras na bPobal; 
á chur i bhfáth go mbraitheann athchóirithe 
institiúideacha ar thoil agus ar dhúthracht 
na gceannairí polaitiúla agus ar 
threoshuíomh daonlathach institiúidí na 
tíre; ag cur béim ar na hiarrachtaí éascaithe 
trasatlantacha chuige sin agus ag cáineadh 
na mbac agus neamhghníomhaíocht na 
ngníomhaithe polaitiúla i ndáil leis an méid 
sin; á iarraidh go ndéanfar athbhreithniú 
agus cleachtadh maidir leis na ceachtanna a 
foghlaimíodh i ndáil leis na hiarrachtaí 
éascaithe ag SEGS agus ag Toscaireacht 
AE, á iarraidh ar SEGS agus ar 
Thoscaireacht an Aontais gníomhú i gcónaí 
i gcomhréir leis na caighdeáin 
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dhaonlathacha AE is airde; á iarraidh go 
ndéanfar machnamh ar bhonn leanúnach ar 
na tograí ó na saoránaigh agus go ndéanfar 
iad a chomhtháthú;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Leasú 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
thar ceann an Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0188/2022
Paulo Rangel
Tuarascáil 2021 maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
(2021/2245(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 72

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

72. á iarraidh arís go gcuirfí deireadh 
go práinneach le leithscaradh agus 
idirdhealú san oideachas, lena n-áirítear 
trí rialuithe cúirte a chur chun feidhme 
chun deireadh a chur le cleachtas 
mídhleathach idirdhealaitheach ‘dhá scoil 
faoi aon díon amháin’; á chur i bhfáth go 
bhfuil gá le hinfheistíocht mhéadaithe san 
earnáil oideachais chun deiseanna níos 
fearr agus comhionanna a bhaint amach do 
gach saoránach; á iarraidh go mbeadh 
curaclaim chuimsitheacha ann, lena 
gcothófaí an smaointeoireacht chriticiúil 
agus go bhfeabhsófaí cáilíocht an 
oideachais agus na hoiliúna, lena gcuirfí 
éagsúlacht chultúrtha agus teanga san 
áireamh, agus lena gcuirfí deireadh le 
hábhar frithfhíorasach a chuireann an 
deighilt chun cinn; 

72. ag athdhearbhú a glao chun 
aghaidh a thabhairt ar na rialuithe 
éagsúla a bhaineann le cásanna aonair 
‘dhá scoil faoi díon amháin’ a sheas leis 
an gceart chun oideachais sa teanga 
oifigiúil is rogha le duine, mar a thug 
ESCE isteach; á chur i bhfáth go bhfuil an 
ceart ag gach saoránach rochtain a fháil 
ar oideachas sna teangacha oifigiúla uile, 
mar a ráthaítear le coinbhinsiúin 
UNESCO; á chur i bhfáth go bhfuil gá le 
hinfheistíocht mhéadaithe san earnáil 
oideachais chun deiseanna níos fearr agus 
comhionanna a bhaint amach do gach 
saoránach; ag tabhairt dá haire gur cheart 
an éagsúlacht chultúrtha agus teanga a 
chur san áireamh agus cláir agus 
curaclaim á nglacadh agus an t-
ollstruchtúr bunreachtúil agus 
inniúlachtaí á n-urramú ag an am 
céanna; á mheabhrú, i gcomhréir le 
hAirteagal 165 (1) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, nach 
mór do AE lánurraim a thabhairt do 
‘fhreagracht na mBallstát i leith ábhar an 
teagaisc agus eagrúchán an chóras 
oideachais agus dá n-éagsúlacht 
chultúrtha agus teanga; á athdhearbhú, i 
gcomhréir le hAirteagal 165(4) CFAE, 
nach gcuirtear aon chomhchuibhiú ar 
dhlíthe agus rialúcháin na mBallstát san 
áireamh i mbearta dreasachta AE i réimse 
an oideachais;
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