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Pakeitimas 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
2021/2245(INI)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi Vyriausiojo įgaliotinio 
biuras (OHR) ir EUFOR ALTHEA yra 
neatsiejami nuo taikos, saugumo ir 
stabilumo užtikrinimo Bosnijoje ir 
Hercegovinoje bei regione ir įgyvendinant 
Deitono taikos susitarimą pagal jų 
įgaliojimus;

I. kadangi Vyriausiojo įgaliotinio 
biuras (OHR) ir EUFOR ALTHEA yra 
neatsiejami nuo taikos, saugumo ir 
stabilumo užtikrinimo Bosnijoje ir 
Hercegovinoje bei regione ir įgyvendinant 
Deitono taikos susitarimą pagal jų 
įgaliojimus, vadovaujantis politinio 
neutralumo principu ir visapusiškai 
gerbiant Bosnijos ir Hercegovinos 
Konstituciją;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Pakeitimas 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
2021/2245(INI)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. kadangi labai svarbu užtikrinti 
tinkamą įvairiapusį atstovavimą visais 
valdymo lygmenimis;

M. kadangi labai svarbu užtikrinti 
teisėtą atstovavimą valstybę sudarančioms 
tautoms;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Pakeitimas 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
2021/2245(INI)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia, kad Deitono taikos 
susitarimo vykdymo užtikrinimas apima 
įsipareigojimą įgyvendinti vyriausiojo 
įgaliotinio sprendimus nedarant poveikio 
būtinų politinių ir struktūrinių reformų 
įgyvendinimui šalyje; pabrėžia, kad reikia 
stiprinti Bosnijos ir Hercegovinos piliečių 
ir politikų atsakomybę už šalies vystymąsi;

7. pabrėžia, kad Deitono taikos 
susitarimo vykdymas apima įsipareigojimą 
laikytis Bosnijos ir Hercegovinos 
konstitucinės struktūros, gerbiant visų 
valstybę sudarančių tautų ir piliečių 
teises, ir įsipareigojimą įgyvendinti 
vyriausiojo įgaliotinio sprendimus; 
pabrėžia, kad reikia stiprinti Bosnijos ir 
Hercegovinos piliečių ir politikų 
atsakomybę už šalies vystymąsi;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Pakeitimas 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
2021/2245(INI)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. pabrėžia, kad Bosnijos ir 
Hercegovinos ateitis ES priklauso nuo 
tvarios ir ilgalaikės taikos, to, kaip 
sprendžiamos praeities problemos ir ar 
sudaromos sąlygos tikram piliečių ir aukšto 
lygio politikų susitaikymui, užtikrinant 
demokratinį, įtraukų, pliuralistinį ir 
daugiatautį šalies pobūdį; primygtinai 
ragina Bosniją ir Hercegoviną paspartinti 
veiksmingą ir nešališką baudžiamąjį 
persekiojimą už karo nusikaltimus pagal 
persvarstytą nacionalinę karo nusikaltimų 
nagrinėjimo strategiją; ragina visas 
regionines vyriausybes, parlamentus ir 
politinius lyderius kuo greičiau įsteigti 
Regioninę komisiją, kuriai būtų pavesta 
nustatyti faktus apie visas karo nusikaltimų 
ir kitų sunkių žmogaus teisių pažeidimų, 
padarytų buvusios Jugoslavijos teritorijoje, 
aukas (RECOM), remiantis dideliu 
koalicijos atliktu darbu, skirtu RECOM;

18. pabrėžia, kad Bosnijos ir 
Hercegovinos ateitis ES priklauso nuo 
tvarios ir ilgalaikės taikos, to, kaip 
sprendžiamos praeities problemos ir ar 
sudaromos sąlygos tikram piliečių ir aukšto 
lygio politikų susitaikymui ir trijų valstybę 
sudarančių tautų politiniam atstovavimui, 
užtikrinant demokratinį, įtraukų, 
pliuralistinį ir daugiatautį šalies pobūdį; 
primygtinai ragina Bosniją ir Hercegoviną 
paspartinti veiksmingą ir nešališką 
baudžiamąjį persekiojimą už karo 
nusikaltimus pagal persvarstytą nacionalinę 
karo nusikaltimų nagrinėjimo strategiją; 
ragina visas regionines vyriausybes, 
parlamentus ir politinius lyderius kuo 
greičiau įsteigti Regioninę komisiją, kuriai 
būtų pavesta nustatyti faktus apie visas 
karo nusikaltimų ir kitų sunkių žmogaus 
teisių pažeidimų, padarytų buvusios 
Jugoslavijos teritorijoje, aukas (RECOM), 
remiantis dideliu koalicijos atliktu darbu, 
skirtu RECOM;
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29.6.2022 A9-0188/19

Pakeitimas 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
2021/2245(INI)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. remia skaidrias ir įtraukias 
konstitucines ir rinkimines reformas, 
kuriomis siekiama užtikrinti visų piliečių 
lygybę ir nediskriminavimą, didinti 
atskaitomybę ir pertvarkyti Bosniją ir 
Hercegoviną į visapusiškai veikiančią ir 
įtraukią valstybę, nedelsiant įgyvendinant 
kompetentingų vidaus ir tarptautinių 
teismų ir institucijų sprendimus, nuomones 
ir rekomendacijas ir taip užtikrinant 
rinkimų ir proceso integralumą; pabrėžia, 
kad institucinės reformos priklauso nuo 
politinių lyderių valios ir įsipareigojimo bei 
nuo šalies institucijų demokratinės 
krypties; atkreipia dėmesį į šiuo tikslu 
dedamas transatlantines paramos pastangas 
ir smerkia politinių veikėjų sudaromas 
kliūtis ir neveiklumą šioje srityje; ragina 
atlikti EIVT ir ES delegacijos paramos 
veiksmų peržiūrą ir išnagrinėti įgytą patirtį, 
ragina EIVT ir ES delegaciją visada veikti 
laikantis aukščiausių ES demokratijos 
standartų; ragina nuolat atsižvelgti į 
piliečių pasiūlymus ir juos integruoti;

30. remia skaidrias ir įtraukias 
konstitucines ir rinkimines reformas, 
kuriomis siekiama užtikrinti visų valstybę 
sudarančių tautų ir piliečių lygybę ir 
nediskriminavimą, didinti atskaitomybę ir 
pertvarkyti Bosniją ir Hercegoviną į 
visapusiškai veikiančią, įtraukią ir 
pliuralistinę valstybę, nedelsiant 
įgyvendinant kompetentingų vidaus ir 
tarptautinių teismų ir institucijų 
sprendimus, nuomones ir rekomendacijas ir 
taip užtikrinant rinkimų ir proceso 
integralumą; primygtinai ragina 
įgyvendinti Bosnijos ir Hercegovinos 
Konstitucinio Teismo sprendimą dėl 
mechanizmų nustatymo, kad nė viena iš 
valstybę sudarančių tautų negalėtų rinkti 
kitų tautų politinių atstovų, ypač Liaudies 
Rūmuose; pabrėžia, kad institucinės 
reformos priklauso nuo politinių lyderių 
valios ir įsipareigojimo bei nuo šalies 
institucijų demokratinės krypties; atkreipia 
dėmesį į šiuo tikslu dedamas 
transatlantines paramos pastangas ir 
smerkia politinių veikėjų sudaromas kliūtis 
ir neveiklumą šioje srityje; ragina atlikti 
EIVT ir ES delegacijos paramos veiksmų 
peržiūrą ir išnagrinėti įgytą patirtį, ragina 
EIVT ir ES delegaciją visada veikti 
laikantis aukščiausių ES demokratijos 
standartų; ragina nuolat atsižvelgti į 
piliečių pasiūlymus ir juos integruoti;
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29.6.2022 A9-0188/20

Pakeitimas 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
2021/2245(INI)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
72 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

72. pakartoja savo raginimą skubiai 
sustabdyti segregaciją ir diskriminaciją 
švietimo srityje, be kita ko, įgyvendinant 
teismo sprendimus, kuriais siekiama 
nutraukti diskriminacinę neteisėtą, 
vadinamąją „dviejų mokyklų po vienu 
stogu“, praktiką; pabrėžia, kad reikia 
daugiau investuoti į švietimo sektorių, kad 
būtų užtikrintos geresnės ir lygios 
galimybės visiems piliečiams; ragina 
parengti įtraukias mokymo programas, 
skatinti kritinį mąstymą ir gerinti švietimo 
ir mokymo kokybę, atsižvelgiant į kultūrų 
ir kalbų įvairovę, ir išbraukti priešingos 
padėties scenarijų turinį, kuriuo 
skatinamas susiskaidymas;

72. pakartoja savo raginimą spręsti 
skirtingų sprendimų atskirose bylose, 
susijusiose su „dviejų mokyklų po vienu 
stogu“ praktika, suteikiant teisę į mokslą 
pasirinkta oficialiąja kalba, kaip nustatė 
ESBO, klausimą; pabrėžia, kad visi 
piliečiai turi teisę gauti išsilavinimą 
visomis oficialiosiomis kalbomis, kaip 
užtikrinama UNESCO konvencijomis; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
švietimo sektorių, kad būtų užtikrintos 
geresnės ir lygios galimybės visiems 
piliečiams; pažymi, kad tvirtinant 
programas ir mokymo programas turėtų 
būti atsižvelgiama į kultūrų ir kalbų 
įvairovę, kartu paisant konstitucinės 
struktūros bei kompetencijų; primena, 
kad pagal SESV 165 straipsnio 1 dalį 
Europos Sąjunga visiškai pripažįsta 
valstybių narių atsakomybę už mokymo 
turinį ir švietimo sistemų organizavimą ir 
gerbia jų kultūrų bei kalbų įvairovę; 
pakartoja, kad pagal SESV 165 straipsnio 
4 dalį bet kokiam valstybių narių įstatymų 
ir kitų teisės aktų suderinimui švietimo 
srityje netaikomos ES skatinamosios 
priemonės;

Or. en


