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29.6.2022 A9-0188/15

Módosítás 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel megbízatásának megfelelően 
a Főképviselő Hivatala és az EUFOR 
Althaia lényeges szerepet játszik a béke, a 
biztonság és a stabilitás megőrzésében 
Bosznia-Hercegovinában és a régióban, 
valamint a daytoni békemegállapodás 
végrehajtásában;

I. mivel a Főképviselő Hivatala és az 
EUFOR Althea szervesen hozzájárul 
Bosznia-Hercegovina és a térség 
békéjének, biztonságának és 
stabilitásának megőrzéséhez, valamint a 
daytoni békemegállapodás 
végrehajtásához, összhangban a politikai 
semlegességen és Bosznia-Hercegovina 
alkotmányának teljes körű tiszteletben 
tartásán alapuló megbízatásukkal;
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29.6.2022 A9-0188/16

Módosítás 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

M. mivel döntő fontosságú a képviselet 
megfelelő sokféleségének biztosítása a 
kormányzás valamennyi szintjén;

M. mivel alapvető fontosságú az 
államalkotó nemzetek legitim 
képviseletének biztosítása;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Módosítás 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a daytoni 
békemegállapodás végrehajtása magában 
foglalja a főképviselő határozatainak 
végrehajtására vonatkozó kötelezettséget, 
anélkül, hogy ez érintené az országban 
olyannyira szükséges politikai és 
strukturális reformok végrehajtását; 
hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a 
bosznia-hercegovinai polgárok és 
politikusok felelősségvállalását az ország 
fejlődéséért;

7. hangsúlyozza, hogy a daytoni 
békemegállapodás végrehajtása magában 
foglalja azt a kötelezettséget, hogy be kell 
tartani Bosznia-Hercegovina alkotmányos 
felépítését, tiszteletben tartva az 
államalkotó nemzetek és valamennyi 
polgár jogait, valamint a főképviselő 
határozatainak végrehajtására vonatkozó 
kötelezettséget; hangsúlyozza, hogy 
erősíteni kell a bosznia-hercegovinai 
polgárok és politikusok felelősségvállalását 
az ország fejlődéséért;
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29.6.2022 A9-0188/18

Módosítás 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. hangsúlyozza, hogy Bosznia-
Hercegovina uniós jövője a fenntartható és 
tartós békétől, a múlttal való 
szembenézéstől, valamint a polgárok és 
egyúttal a magas rangú politikusok közötti 
valódi megbékélés lehetővé tételétől függ, 
ami garantálja az ország demokratikus, 
befogadó, pluralista, és soknemzetiségű 
jellegét; sürgeti Bosznia-Hercegovinát, 
hogy a háborús bűncselekmények 
feldolgozását célzó felülvizsgált nemzeti 
stratégia keretében gyorsítsa fel a háborús 
bűncselekmények elkövetőinek tényleges 
és pártatlan felelősségre vonását; kéri az 
összes regionális kormányzatot, 
parlamentet és politikai vezetőt, hogy a 
RECOM-koalíció jelentős munkájára 
építve gyorsan hozzák létre a volt 
Jugoszláviában elkövetett háborús 
bűncselekményeket és az emberi jogok 
megsértésének más súlyos eseteit vizsgáló 
regionális tényfeltáró bizottságot 
(RECOM);

18. hangsúlyozza, hogy Bosznia-
Hercegovina uniós jövője a fenntartható és 
tartós békétől, a múlttal való 
szembenézéstől, valamint a polgárok és 
egyúttal a magas rangú politikusok közötti 
valódi megbékélés lehetővé tételétől függ, 
valamint a három államalkotó nemzet 
politikai képviseletétől, ami garantálja az 
ország demokratikus, befogadó, pluralista, 
és soknemzetiségű jellegét; sürgeti 
Bosznia-Hercegovinát, hogy a háborús 
bűncselekmények feldolgozását célzó 
felülvizsgált nemzeti stratégia keretében 
gyorsítsa fel a háborús bűncselekmények 
elkövetőinek tényleges és pártatlan 
felelősségre vonását; kéri az összes 
regionális kormányzatot, parlamentet és 
politikai vezetőt, hogy a RECOM-koalíció 
jelentős munkájára építve gyorsan hozzák 
létre a volt Jugoszláviában elkövetett 
háborús bűncselekményeket és az emberi 
jogok megsértésének más súlyos eseteit 
vizsgáló regionális tényfeltáró bizottságot 
(RECOM);
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29.6.2022 A9-0188/19

Módosítás 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. támogatja az átlátható és inkluzív 
alkotmányos és választási reformokat, 
amelyek minden állampolgár számára 
biztosítják az egyenlőségét és a 
megkülönböztetésmentességet, fokozzák az 
elszámoltathatóságot, valamint az illetékes 
belföldi és nemzetközi bíróságok és 
testületek határozatainak, véleményeinek 
és ajánlásainak azonnali végrehajtásával 
biztosítják, hogy Bosznia-Hercegovina 
teljesen működőképes és befogadó 
állammá váljon, ezáltal biztosítják a 
választások és a folyamat integritását; 
hangsúlyozza, hogy az intézményi 
reformok a politikai vezetők akaratától és 
elkötelezettségétől, valamint az ország 
intézményeinek demokratikus 
irányultságától függnek; tudomásul veszi 
az erre irányuló transzatlanti 
segítségnyújtási erőfeszítéseket, és e 
tekintetben elítéli a politikai szereplők 
tétlenségét és az általuk emelt akadályokat; 
kéri az EKSZ és az uniós küldöttség által 
tett segítségnyújtási kísérletek 
felülvizsgálatát és tanulságok levonását, 
továbbá kéri az EKSZ-t és az uniós 
küldöttséget, hogy mindig az EU 
legszigorúbb demokratikus normáival 
összhangban járjanak el; kéri, hogy a 
polgárok javaslatait folyamatosan 
vizsgálják meg és vegyék figyelembe;

30. támogatja az átlátható és inkluzív 
alkotmányos és választási reformokat, 
amelyek minden államalkotó nemzet és 
állampolgár számára biztosítják az 
egyenlőségét és a 
megkülönböztetésmentességet, fokozzák az 
elszámoltathatóságot, valamint az illetékes 
belföldi és nemzetközi bíróságok és 
testületek határozatainak, véleményeinek 
és ajánlásainak azonnali végrehajtásával 
biztosítják, hogy Bosznia-Hercegovina 
teljesen működőképes, befogadó és 
pluralista állammá váljon, ezáltal 
biztosítják a választások és a folyamat 
integritását; ragaszkodik a bosznia-
hercegovinai alkotmánybíróság azon 
döntésének végrehajtásához, hogy olyan 
mechanizmusokat találjanak, amelyek 
biztosítják, hogy egyetlen államalkotó 
nemzet se választhassa meg egy másik 
államalkotó nemzet politikai képviselőit, 
különösen a nemzetgyűlésben; 
hangsúlyozza, hogy az intézményi 
reformok a politikai vezetők akaratától és 
elkötelezettségétől, valamint az ország 
intézményeinek demokratikus 
irányultságától függnek; tudomásul veszi 
az erre irányuló transzatlanti 
segítségnyújtási erőfeszítéseket, és e 
tekintetben elítéli a politikai szereplők 
tétlenségét és az általuk emelt akadályokat; 
kéri az EKSZ és az uniós küldöttség által 
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tett segítségnyújtási kísérletek 
felülvizsgálatát és tanulságok levonását, 
továbbá kéri az EKSZ-t és az uniós 
küldöttséget, hogy mindig az EU 
legszigorúbb demokratikus normáival 
összhangban járjanak el; kéri, hogy a 
polgárok javaslatait folyamatosan 
vizsgálják meg és vegyék figyelembe;
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29.6.2022 A9-0188/20

Módosítás 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0188/2022
Paulo Rangel
A Bosznia-Hercegovináról szóló 2021. évi jelentés
(2021/2245(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
72 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

72. ismételten kéri, hogy az oktatásban 
sürgősen vessenek véget a szegregációnak 
és a hátrányos megkülönböztetésnek, és e 
célból többek között hajtsa végre a „két 
iskola egy fedél alatt” elnevezésű, 
hátrányos megkülönböztetésen alapuló, 
illegális gyakorlat felszámolására 
irányuló bírósági ítéleteket; hangsúlyozza, 
hogy növelni kell az oktatási ágazatban 
végrehajtott beruházásokat annak 
érdekében, hogy minden polgár számára 
jobb és egyenlő esélyeket lehessen 
biztosítani; inkluzív tantervek 
kidolgozására szólít fel, amelyek 
előmozdítják a kritikus gondolkodást és 
javítják az oktatás és képzés minőségét, 
figyelembe veszik a kulturális és nyelvi 
sokféleséget, valamint mellőzik a 
megosztottságot elősegítő, valótlan 
tartalmat; 

72. ismételten kéri, hogy 
foglalkozzanak a „két iskola egy fedél 
alatt” gyakorlat egyedi eseteivel 
kapcsolatos különböző ítéletekkel, 
amelyek fenntartották az egyén által 
választott hivatalos nyelven történő 
oktatáshoz való jogot, az EBESZ által 
bevezetett módon; hangsúlyozza, hogy az 
UNESCO-egyezményeknek megfelelően 
minden polgárnak joga van minden 
hivatalos nyelven részt venni az 
oktatásban; hangsúlyozza, hogy növelni 
kell az oktatási ágazatban végrehajtott 
beruházásokat annak érdekében, hogy 
minden polgár számára jobb és egyenlő 
esélyeket lehessen biztosítani; megjegyzi, 
hogy a programok és tantervek 
elfogadásakor figyelembe kell venni a 
kulturális és nyelvi sokféleséget, 
ugyanakkor tiszteletben kell tartani az 
alkotmányos struktúrát és hatásköröket; 
emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
165. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban az EU-nak teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania a tagállamoknak 
az oktatás tartalmára és az oktatási 
rendszer szervezeti felépítésére vonatkozó 
hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi 
sokszínűségüket; megismétli, hogy az 
EUMSZ 165. cikkének (4) bekezdése 
szerint a tagállamok törvényi, rendeleti és 
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közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
összehangolása nem tartozik az oktatás 
területére vonatkozó uniós ösztönző 
intézkedések hatálya alá;

Or. en


