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

MT Magħquda fid-diversità MT

29.6.2022 A9-0188/15

Emenda 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport tal-Kummissjoni tal-2021 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
(2021/2245(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi l-OHR u EUFOR Althea huma 
integrali fil-preservazzjoni tal-paċi, is-
sigurtà u l-istabbiltà fil-Bożnija-
Ħerzegovina u fir-reġjun, u fl-infurzar tal-
Ftehim ta' Paċi ta' Dayton, f'konformità 
mal-mandati tagħhom;

I. billi l-OHR u EUFOR Althea huma 
integrali fil-preservazzjoni tal-paċi, is-
sigurtà u l-istabbiltà fil-Bożnija-
Ħerzegovina u fir-reġjun, u fl-infurzar tal-
Ftehim ta' Paċi ta' Dayton, f'konformità 
mal-mandati tagħhom abbażi tan-
newtralità politika u r-rispett sħiħ tal-
kostituzzjoni tal-BiH;

Or. en
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Emenda 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport tal-Kummissjoni tal-2021 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
(2021/2245(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa M

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

M. billi huwa kruċjali li tiġi żgurata 
rappreżentanza adegwatament diversa fil-
livelli kollha ta' governanza;

M. billi huwa kruċjali li tiġi żgurata 
rappreżentanza leġittima tal-popli 
kostitwenti;

Or. en
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Emenda 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport tal-Kummissjoni tal-2021 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
(2021/2245(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jenfasizza li l-infurzar tal-Ftehim 
ta' Paċi ta' Dayton jinkludi l-obbligu li jiġu 
implimentati d-deċiżjonijiet tar-
Rappreżentant Għoli, mingħajr 
preġudizzju għall-implimentazzjoni tar-
riformi politiċi u strutturali tant meħtieġa 
fil-pajjiż; jissottolinja l-ħtieġa li tissaħħaħ 
is-sjieda taċ-ċittadini u l-politiċi tal-
Bożnija-Ħerzegovina fl-iżvilupp tal-pajjiż;

7. Jenfasizza li l-infurzar tal-Ftehim 
ta' Paċi ta' Dayton jinkludi l-obbligu li 
jaderixxu mal-arkitettura kostituzzjonali 
tal-Bożnija-Ħerzegovina b'rispett għad-
drittijiet tal-popli u ċ-ċittadini kostitwenti 
kollha u l-obbligu li jiġu implimentati d-
deċiżjonijiet tar-Rappreżentant Għoli; 
jissottolinja l-ħtieġa li tissaħħaħ is-sjieda 
taċ-ċittadini u l-politiċi tal-Bożnija-
Ħerzegovina fl-iżvilupp tal-pajjiż;

Or. en
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Emenda 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport tal-Kummissjoni tal-2021 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
(2021/2245(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jissottolinja li l-futur tal-UE tal-
Bożnija-Ħerzegovina jiddependi fuq paċi 
sostenibbli u dejjiema, li tindirizza l-passat 
u tippermetti rikonċiljazzjoni ġenwina fost 
iċ-ċittadini kif ukoll fost il-politiċi ta' livell 
għoli, li tiġġustifika l-karattru demokratiku, 
inklużiv, pluralistiku u multietniku tagħha; 
iħeġġeġ lill-BiH tħaffef il-prosekuzzjoni 
effettiva u imparzjali tar-reati tal-gwerra 
skont l-istrateġija nazzjonali riveduta għall-
ipproċessar tar-reati tal-gwerra; jistieden 
lillgvernijiet, lill-parlamenti u lill-mexxejja 
politiċi reġjonali kollha jistabbilixxu malajr 
il-Kummissjoni Reġjonali inkarigata li 
taċċerta fatti dwar il-vittmi kollha tad-
delitti tal-gwerra u ta' ksur gravi ieħor tad-
drittijiet tal-bniedem kommessi fit-
territorju f'dik li qabel kienet il-Jugoslavja 
(RECOM), abbażi tal-ħidma sinifikanti li 
għamlet il-Koalizzjoni RECOM;

18. Jissottolinja li l-futur tal-UE tal-
Bożnija-Ħerzegovina jiddependi fuq paċi 
sostenibbli u dejjiema, li tindirizza l-passat 
u tippermetti rikonċiljazzjoni ġenwina fost 
iċ-ċittadini kif ukoll fost il-politiċi ta' livell 
għoli, u r-rappreżentanza politika tat-tliet 
popli kostitwenti, li tiġġustifika l-karattru 
demokratiku, inklużiv, pluralistiku u 
multietniku tagħha; iħeġġeġ lill-BiH 
tħaffef il-prosekuzzjoni effettiva u 
imparzjali tar-reati tal-gwerra skont l-
istrateġija nazzjonali riveduta għall-
ipproċessar tar-reati tal-gwerra; jistieden 
lillgvernijiet, lill-parlamenti u lill-mexxejja 
politiċi reġjonali kollha jistabbilixxu malajr 
il-Kummissjoni Reġjonali inkarigata li 
taċċerta fatti dwar il-vittmi kollha tad-
delitti tal-gwerra u ta' ksur gravi ieħor tad-
drittijiet tal-bniedem kommessi fit-
territorju f'dik li qabel kienet il-Jugoslavja 
(RECOM), abbażi tal-ħidma sinifikanti li 
għamlet il-Koalizzjoni RECOM;
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Emenda 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport tal-Kummissjoni tal-2021 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
(2021/2245(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jappoġġja riformi kostituzzjonali u 
elettorali trasparenti u inklużivi biex jiġu 
żgurati l-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni taċ-ċittadini kollha, 
jissaħħaħ l-obbligu ta' rendikont u l-BiH 
tinbidel fi stat kompletament funzjonali u 
inklużiv billi jiġu implimentati 
immedjatament deċiżjonijiet, opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet tal-qrati u tal-korpi 
kompetenti internazzjonali u nazzjonali, 
biex b'hekk tiġi żgurata l-integrità tal-
elezzjonijiet u l-proċess; jenfasizza li r-
riformi istituzzjonali jiddependu mir-rieda 
u l-impenn tal-mexxejja politiċi u l-
orjentazzjoni demokratika tal-
istituzzjonijiet tal-pajjiż; jinnota l-isforzi ta' 
faċilitazzjoni transatlantiċi għal dan il-għan 
u jikkundanna l-ostakli u l-inattività tal-
atturi politiċi f'dan ir-rigward; jappella għal 
rieżami u eżerċizzju ta' tagħlimiet meħuda 
fir-rigward tat-tentattivi ta' faċilitazzjoni 
mis-SEAE u d-Delegazzjoni tal-UE, 
jistieden lis-SEAE u lid-Delegazzjoni tal-
UE jaġixxu dejjem f'konformità mal-ogħla 
standards demokratiċi tal-UE; jitlob li l-
proposti taċ-ċittadini jiġu kkunsidrati u 
integrati b'mod sostnut;

30. Jappoġġja riformi kostituzzjonali u 
elettorali trasparenti u inklużivi biex jiġu 
żgurati l-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni taċ-ċittadini u l-popli 
kostitwenti kollha, jissaħħaħ l-obbligu ta' 
rendikont u l-BiH tinbidel fi stat 
kompletament funzjonali, inklużiv u 
pluralistiku billi jiġu implimentati 
immedjatament deċiżjonijiet, opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet tal-qrati u tal-korpi 
kompetenti internazzjonali u nazzjonali, 
biex b'hekk tiġi żgurata l-integrità tal-
elezzjonijiet u l-proċess; jinsisti fuq l-
implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Qorti 
Kostituzzjonali tal-Bożnija-Ħerzegovina 
dwar mekkaniżmi biex jiġi żgurat li l-ebda 
persuna kostitwenti ma tkun tista' teleġġi 
rappreżentanti politiċi ta' persuni 
kostitwenti oħra, speċjalment fil-Kamra 
tal-Popli; jenfasizza li r-riformi 
istituzzjonali jiddependu mir-rieda u l-
impenn tal-mexxejja politiċi u l-
orjentazzjoni demokratika tal-
istituzzjonijiet tal-pajjiż; jinnota l-isforzi ta' 
faċilitazzjoni transatlantiċi għal dan il-għan 
u jikkundanna l-ostakli u l-inattività tal-
atturi politiċi f'dan ir-rigward; jappella għal 
rieżami u eżerċizzju ta' tagħlimiet meħuda 
fir-rigward tat-tentattivi ta' faċilitazzjoni 
mis-SEAE u d-Delegazzjoni tal-UE, 
jistieden lis-SEAE u lid-Delegazzjoni tal-
UE jaġixxu dejjem f'konformità mal-ogħla 



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

MT Magħquda fid-diversità MT

standards demokratiċi tal-UE; jitlob li l-
proposti taċ-ċittadini jiġu kkunsidrati u 
integrati b'mod sostnut;
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Emenda 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
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Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport tal-Kummissjoni tal-2021 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
(2021/2245(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 72

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

72. Itenni s-sejħa tiegħu biex b'mod 
urġenti jintemmu s-segregazzjoni u d-
diskriminazzjoni fl-edukazzjoni, fosthom 
billi jiġu implimentati d-deċiżjonijiet tal-
qorti biex tintemm il-prattika illegali 
diskriminatorja ta' "żewġ skejjel taħt 
saqaf wieħed"; jenfasizza l-ħtieġa għal 
aktar investiment fis-settur tal-edukazzjoni 
biex jinkisbu opportunitajiet aħjar u ugwali 
għaċ-ċittadini kollha; jitlob kurrikuli 
inklużivi, li jrawmu l-ħsieb kritiku u jtejbu 
l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ filwaqt 
li jqisu d-diversità kulturali u lingwistika, u 
jeliminaw il-kontenut kontrofattwali li 
jippromwovi d-diviżjoni; 

72. Itenni t-talba tiegħu biex jiġu 
indirizzati d-deċiżjonijiet differenti relatati 
mal-każijiet individwali ta' "żewġ skejjel 
taħt saqaf wieħed" li kkonfermaw id-dritt 
għall-edukazzjoni fil-lingwa uffiċjali tal-
għażla ta' wieħed, kif introdott mill-
OSKE; jenfasizza li ċ-ċittadini kollha 
għandhom id-dritt ta' aċċess għall-
edukazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha, kif 
garantit mill-konvenzjonijiet tal-
UNESCO; jenfasizza l-ħtieġa għal aktar 
investiment fis-settur tal-edukazzjoni biex 
jinkisbu opportunitajiet aħjar u ugwali 
għaċ-ċittadini kollha; jinnota li l-adozzjoni 
ta' programmi u kurrikuli għandha tqis id-
diversità kulturali u lingwistika filwaqt li 
tirrispetta l-arkitettura u l-kompetenzi 
kostituzzjonali; ifakkar li skont l-
Artikolu 165(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), l-UE għandha tirrispetta għal 
kollox ir-responsabbiltà tal-Istati Membri 
għal dak li hu kontenut ta' tagħlim u l-
organizzazzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni 
u d-diversità kulturali u lingwistika 
tagħhom; itenni li skont l-Artikolu 165(4) 
tat-TFUE, l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u 
tar-regolamenti tal-Istati Membri hija 
eskluża mill-inċentivi tal-UE fil-qasam 
tal-edukazzjoni;
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