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

LV Vienoti daudzveidībā LV

29.6.2022 A9-0188/15

Grozījums Nr. 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā OHR un EUFOR Althea ir 
neatņemama sastāvdaļa miera, drošības un 
stabilitātes saglabāšanā Bosnijā un 
Hercegovinā un Deitonas miera līguma 
īstenošanā saskaņā ar to pilnvarām;

I. tā kā OHR un EUFOR Althea ir 
neatņemama sastāvdaļa miera, drošības un 
stabilitātes saglabāšanā Bosnijā un 
Hercegovinā un Deitonas miera līguma 
īstenošanā saskaņā ar to pilnvarām, 
pamatojoties uz politisko neitralitāti un 
pilnīgu Bosnijas un Hercegovinas 
Konstitūcijas ievērošanu;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Grozījums Nr. 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā ir ļoti svarīgi nodrošināt 
pietiekami daudzveidīgu pārstāvību visos 
pārvaldības līmeņos;

M. tā kā ir ļoti svarīgi nodrošināt 
vēsturisko tautu likumīgu pārstāvību;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Grozījums Nr. 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts.

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka Deitonas miera līguma 
izpilde ietver pienākumu īstenot Augstā 
pārstāvja lēmumus, neskarot šajā valstī 
ļoti nepieciešamo politisko un strukturālo 
reformu īstenošanu; uzsver 
nepieciešamību stiprināt Bosnijas un 
Hercegovinas iedzīvotāju un politiķu 
līdzatbildību par valsts attīstību;

7. uzsver, ka Deitonas miera līguma 
izpilde ietver pienākumu ievērot Bosnijas 
un Hercegovinas konstitucionālo sistēmu 
attiecībā uz visu vēsturisko tautu un 
iedzīvotāju tiesībām, un īstenot Augstā 
pārstāvja biroja lēmumus; uzsver 
nepieciešamību stiprināt Bosnijas un 
Hercegovinas iedzīvotāju un politiķu 
līdzatbildību par valsts attīstību;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Grozījums Nr. 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, ka Bosnijas un 
Hercegovinas nākotne Eiropas Savienībā ir 
atkarīga no ilgtspējīga un ilgstoša miera, 
kas pievēršas pagātnei un nodrošina patiesu 
samierināšanu gan starp iedzīvotājiem, gan 
augsta līmeņa politiķiem, atspoguļojot šīs 
valsts demokrātisko un etniski 
daudzveidīgo raksturu; mudina Bosniju un 
Hercegovinu paātrināt efektīvu un 
objektīvu kara noziegumos vainīgo 
kriminālvajāšanu saskaņā ar pārskatīto 
valsts kara noziegumu izskatīšanas 
stratēģiju; aicina visas reģionālās valdības, 
parlamentus un politiskos līderus strauji 
izveidot Reģionālo komisiju, kuras 
uzdevums būtu noskaidrot faktus par 
visiem bijušās Dienvidslāvijas teritorijā 
pastrādāto kara noziegumu un citu 
cilvēktiesību pārkāpumu upuriem 
(RECOM), balstoties uz RECOM 
koalīcijas veikto nozīmīgo darbu;

18. uzsver, ka Bosnijas un 
Hercegovinas nākotne Eiropas Savienībā ir 
atkarīga no ilgtspējīga un ilgstoša miera, 
kas pievēršas pagātnei un nodrošina patiesu 
samierināšanu gan starp iedzīvotājiem, gan 
augsta līmeņa politiķiem, un triju 
vēsturisko tautu politiskās pārstāvības, 
atspoguļojot šīs valsts demokrātisko un 
etniski daudzveidīgo raksturu; mudina 
Bosniju un Hercegovinu paātrināt efektīvu 
un objektīvu kara noziegumos vainīgo 
kriminālvajāšanu saskaņā ar pārskatīto 
valsts kara noziegumu izskatīšanas 
stratēģiju; aicina visas reģionālās valdības, 
parlamentus un politiskos līderus strauji 
izveidot Reģionālo komisiju, kuras 
uzdevums būtu noskaidrot faktus par 
visiem bijušās Dienvidslāvijas teritorijā 
pastrādāto kara noziegumu un citu 
cilvēktiesību pārkāpumu upuriem 
(RECOM), balstoties uz RECOM 
koalīcijas veikto nozīmīgo darbu;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/19

Grozījums Nr. 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta pārredzamas un iekļaujošas 
konstitucionālās un vēlēšanu reformas, 
kuru mērķis ir nodrošināt visu iedzīvotāju 
vienlīdzību un nediskrimināciju, palielināt 
pārskatatbildību un pārveidot Bosniju un 
Hercegovinu par pilnībā funkcionālu un 
iekļaujošu valsti, nekavējoties īstenojot 
kompetento vietējo un starptautisko tiesu 
un struktūru nolēmumus, atzinumus un 
ieteikumus, līdz ar to nodrošinot vēlēšanu 
un procesa integritāti; uzsver, ka 
institucionālās reformas ir atkarīgas no 
politisko līderu gribas un apņemšanās un 
valsts iestāžu demokrātiskās orientācijas; 
ņem vērā šajā nolūkā īstenotos 
transatlantiskos veicināšanas centienus un 
šajā sakarībā nosoda politisko dalībnieku 
radītos šķēršļus un viņu bezdarbību; aicina 
veikt pārskatu un izmantot gūtās atziņas 
EĀDD un ES delegācijas veicināšanas 
mēģinājumos, aicina EĀDD un ES 
delegāciju vienmēr rīkoties saskaņā ar ES 
augstākajiem demokrātijas standartiem; 
aicina pastāvīgi izskatīt un integrēt 
iedzīvotāju priekšlikumus;

30. atbalsta pārredzamas un iekļaujošas 
konstitucionālās un vēlēšanu reformas, 
kuru mērķis ir nodrošināt visu vēsturisko 
tautu un iedzīvotāju vienlīdzību un 
nediskrimināciju, palielināt 
pārskatatbildību un pārveidot Bosniju un 
Hercegovinu par pilnībā funkcionālu, 
iekļaujošu un plurālistisku valsti, 
nekavējoties īstenojot kompetento vietējo 
un starptautisko tiesu un struktūru 
nolēmumus, atzinumus un ieteikumus, līdz 
ar to nodrošinot vēlēšanu un procesa 
integritāti; stingri prasa īstenot Bosnijas 
un Hercegovinas Konstitucionālās tiesas 
nolēmumu par tādu mehānismu 
paredzēšanu, kas neļautu nevienai 
vēsturiskajai tautai ievēlēt kādas citas 
vēsturiskās tautas pārstāvjus, jo īpaši 
Tautas palātā; uzsver, ka institucionālās 
reformas ir atkarīgas no politisko līderu 
gribas un apņemšanās un valsts iestāžu 
demokrātiskās orientācijas; ņem vērā šajā 
nolūkā īstenotos transatlantiskos 
veicināšanas centienus un šajā sakarībā 
nosoda politisko dalībnieku radītos 
šķēršļus un viņu bezdarbību; aicina veikt 
pārskatu un izmantot gūtās atziņas EĀDD 
un ES delegācijas veicināšanas 
mēģinājumos, aicina EĀDD un ES 
delegāciju vienmēr rīkoties saskaņā ar ES 
augstākajiem demokrātijas standartiem; 
aicina pastāvīgi izskatīt un integrēt 
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iedzīvotāju priekšlikumus;
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29.6.2022 A9-0188/20

Grozījums Nr. 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu
(2021/2245(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. atkārtoti aicina steidzami izbeigt 
segregāciju un diskrimināciju izglītībā, 
tostarp īstenojot tiesas nolēmumus, kuru 
mērķis ir izbeigt diskriminējošo 
nelikumīgo praksi „divas skolas zem viena 
jumta”; uzsver, ka ir jāpalielina 
ieguldījumi izglītības nozarē, lai visiem 
iedzīvotājiem nodrošinātu labākas un 
vienlīdzīgas iespējas; aicina izstrādāt 
iekļaujošas mācību programmas, veicinot 
kritisko domāšanu un uzlabojot izglītības 
un apmācības kvalitāti, ņemot vērā kultūru 
un valodu daudzveidību, un izskaužot 
hipotētisku saturu, kas veicina šķelšanos; 

72. atkārtoti aicina pievērsties 
atšķirīgajiem tiesas nolēmumiem 
atsevišķās lietās par “divām skolām zem 
viena jumta”, kas nodrošina tiesības iegūt 
izglītību savā izvēlētajā oficiālajā valodā, 
kā to ierosinājusi EDSO; uzsver, ka 
visiem iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt 
izglītībai visās oficiālajās valodās, kā 
garantēts UNESCO konvencijās; uzsver, 
ka ir jāpalielina ieguldījumi izglītības 
nozarē, lai visiem iedzīvotājiem 
nodrošinātu labākas un vienlīdzīgas 
iespējas; norāda, ka programmās un 
mācību programmās ir jāņem vērā 
kultūras un valodu dažādība, vienlaikus 
ievērojot konstitucionālo struktūru un 
kompetences; atgādina, ka saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 165. panta 1. punktu ES pilnīgi 
jārespektē dalībvalstu atbildība par 
mācību saturu 

un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī 
kultūru un valodu dažādību; atkārtoti 
norāda, ka saskaņā ar LESD 165. panta 
4. punktu ES veicināšanas pasākumi 
izglītības jomā neietver dalībvalstu 
normatīvo aktu saskaņošanu;

Or. en
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