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NL In verscheidenheid verenigd NL

29.6.2022 A9-0188/15

Amendement 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het OHR en 
EUFOR Althea integraal deel uitmaken 
van de handhaving van vrede, veiligheid en 
stabiliteit in BiH en in de regio, en van de 
handhaving van het vredesakkoord van 
Dayton, overeenkomstig hun respectieve 
mandaat;

I. overwegende dat het OHR en 
EUFOR Althea een cruciale rol spelen bij 
de handhaving van vrede, veiligheid en 
stabiliteit in BiH en in de regio, en bij de 
handhaving van het vredesakkoord van 
Dayton, overeenkomstig hun respectieve 
mandaat, waarbij politieke neutraliteit en 
volledige eerbiediging van de grondwet 
van BiH vooropstaan;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Amendement 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat het van cruciaal 
belang is te zorgen voor een voldoende 
diverse vertegenwoordiging op alle 
bestuursniveaus;

M. overwegende dat het van cruciaal 
belang is dat een legitieme 
vertegenwoordiging van de constituerende 
bevolkingsgroepen gewaarborgd wordt;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Amendement 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de handhaving van 
het vredesakkoord van Dayton de 
verplichting inhoudt om de besluiten van 
de hoge vertegenwoordiger uit te voeren, 
zonder afbreuk te doen aan de uitvoering 
van hoognodige politieke en structurele 
hervormingen in het land; onderstreept dat 
de burgers en politici van BiH meer 
zeggenschap moeten krijgen over de 
ontwikkeling van het land;

7. benadrukt dat de handhaving van 
het vredesakkoord van Dayton de 
verplichting inhoudt om vast te houden 
aan de grondwettelijke architectuur van 
BiH en om de rechten van alle 
constituerende bevolkingsgroepen en 
burgers te eerbiedigen, alsook de 
verplichting om de besluiten van de hoge 
vertegenwoordiger uit te voeren; 
onderstreept dat de burgers en politici van 
BiH meer zeggenschap moeten krijgen 
over de ontwikkeling van het land;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Amendement 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de toekomst van 
Bosnië en Herzegovina binnen de EU 
afhangt van permanente en duurzame 
vrede, het aanpakken van het verleden en 
het mogelijk maken van daadwerkelijke 
verzoening, zowel onder burgers als onder 
hooggeplaatste politici, ter garantie van het 
democratische, inclusieve, pluralistische en 
multi-etnische karakter van het land; dringt 
er bij Bosnië en Herzegovina op aan vaart 
te zetten achter een doeltreffende en 
onpartijdige vervolging van 
oorlogsmisdaden in het kader van de 
herziene nationale strategie voor de 
behandeling van oorlogsmisdaden; 
verzoekt alle regionale regeringen, 
parlementen en politieke leiders om snel de 
Regionale Commissie voor de vaststelling 
van feiten met betrekking tot alle 
slachtoffers van oorlogsmisdaden en 
andere schendingen van de mensenrechten 
die zijn begaan op het grondgebied van het 
voormalige Joegoslavië (Recom) op te 
zetten, voortbouwend op het belangrijke 
werk van de Coalitie voor Recom;

18. benadrukt dat de toekomst van 
Bosnië en Herzegovina binnen de EU 
afhangt van permanente en duurzame 
vrede, het aanpakken van het verleden en 
het mogelijk maken van daadwerkelijke 
verzoening, zowel onder burgers als onder 
hooggeplaatste politici, en de politieke 
vertegenwoordiging van de drie 
constituerende bevolkingsgroepen, ter 
garantie van het democratische, inclusieve, 
pluralistische en multi-etnische karakter 
van het land; dringt er bij Bosnië en 
Herzegovina op aan vaart te zetten achter 
een doeltreffende en onpartijdige 
vervolging van oorlogsmisdaden in het 
kader van de herziene nationale strategie 
voor de behandeling van oorlogsmisdaden; 
verzoekt alle regionale regeringen, 
parlementen en politieke leiders om snel de 
Regionale Commissie voor de vaststelling 
van feiten met betrekking tot alle 
slachtoffers van oorlogsmisdaden en 
andere schendingen van de mensenrechten 
die zijn begaan op het grondgebied van het 
voormalige Joegoslavië (Recom) op te 
zetten, voortbouwend op het belangrijke 
werk van de Coalitie voor Recom;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/19

Amendement 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. steunt transparante en inclusieve 
hervormingen van de grondwet en de 
kieswet om de gelijkheid en non-
discriminatie van alle burgers te 
waarborgen, de 
verantwoordingsmechanismen te 
versterken en Bosnië en Herzegovina om te 
vormen tot een volledig functionele en 
inclusieve staat, door de vonnissen, 
adviezen en aanbevelingen van de 
bevoegde binnenlandse en internationale 
rechtbanken en organen onverwijld uit te 
voeren, om zo de integriteit van de 
verkiezingen en het proces te garanderen; 
onderstreept dat institutionele 
hervormingen afhangen van de wil en het 
engagement van de politieke leiders en de 
democratische koers van de instellingen in 
het land; neemt kennis van de trans-
Atlantische inspanningen die worden 
ondernomen om dit te faciliteren en 
veroordeelt de obstructie en inactiviteit van 
de politieke actoren op dit gebied; dringt 
erop aan dat de faciliteringspogingen van 
de EDEO en de EU-delegatie worden 
onderworpen aan een evaluatie en dat uit 
die pogingen lessen worden getrokken, en 
verzoekt de EDEO en de EU-delegatie 
altijd te handelen overeenkomstig de 
strengste democratische normen van de 
EU; dringt aan op voortdurende aandacht 
voor en integratie van de voorstellen van 

30. steunt transparante en inclusieve 
hervormingen van de grondwet en de 
kieswet om de gelijkheid en non-
discriminatie van alle constituerende 
bevolkingsgroepen en burgers te 
waarborgen, de 
verantwoordingsmechanismen te 
versterken en Bosnië en Herzegovina om te 
vormen tot een volledig functionele, 
inclusieve en pluralistische staat, door de 
vonnissen, adviezen en aanbevelingen van 
de bevoegde binnenlandse en 
internationale rechtbanken en organen 
onverwijld uit te voeren, om zo de 
integriteit van de verkiezingen en het 
proces te garanderen; staat erop dat 
uitvoering wordt gegeven aan het besluit 
van het Grondwettelijk Hof van BiH om 
mechanismen te vinden om te waarborgen 
dat geen van de constituerende 
bevolkingsgroepen politieke 
vertegenwoordigers van een andere 
constituerende bevolkingsgroep kan 
kiezen, met name in het Huis der 
Volkeren; onderstreept dat institutionele 
hervormingen afhangen van de wil en het 
engagement van de politieke leiders en de 
democratische koers van de instellingen in 
het land; neemt kennis van de trans-
Atlantische inspanningen die worden 
ondernomen om dit te faciliteren en 
veroordeelt de obstructie en inactiviteit van 
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burgers; de politieke actoren op dit gebied; dringt 
erop aan dat de faciliteringspogingen van 
de EDEO en de EU-delegatie worden 
onderworpen aan een evaluatie en dat uit 
die pogingen lessen worden getrokken, en 
verzoekt de EDEO en de EU-delegatie 
altijd te handelen overeenkomstig de 
strengste democratische normen van de 
EU; dringt aan op voortdurende aandacht 
voor en integratie van de voorstellen van 
burgers;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Amendement 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0188/2022
Paulo Rangel
Verslag 2021 over Bosnië en Herzegovina
(2021/2245(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. herhaalt zijn oproep om dringend 
een einde te maken aan segregatie en 
discriminatie in het onderwijs, onder meer 
door uitvoering te geven aan de 
rechterlijke uitspraken betreffende de 
discriminerende illegale praktijk van 
“twee scholen onder één dak”; benadrukt 
de noodzaak van meer investeringen in de 
onderwijssector om te komen tot betere en 
gelijke kansen voor alle burgers; dringt 
aan op inclusieve leerplannen, de 
bevordering van kritisch denken en de 
verbetering van de kwaliteit van onderwijs 
en opleiding, rekening houdend met de 
culturele en taaldiversiteit, en op het 
elimineren van feitelijk verkeerde inhoud 
die verdeeldheid bevordert; 

72. herhaalt zijn oproep om uitvoering 
te geven aan de verschillende uitspraken 
met betrekking tot de individuele gevallen 
van “twee scholen onder één dak” waarin 
het recht van burgers op onderwijs in de 
officiële taal van hun keuze,  zoals 
ingevoerd door de OVSE, wordt 
gewaarborgd; benadrukt dat alle burgers 
recht hebben op toegang tot onderwijs in 
alle officiële talen, zoals gewaarborgd 
door de verdragen van de Unesco; 
benadrukt de noodzaak van meer 
investeringen in de onderwijssector om te 
komen tot betere en gelijke kansen voor 
alle burgers; merkt op dat bij de 
vaststelling van (onderwijs)programma’s 
rekening moet worden gehouden met de 
culturele en taalkundige verscheidenheid, 
waarbij de grondwettelijke architectuur 
en bevoegdheden moeten worden 
geëerbiedigd; herinnert eraan dat in 
artikel 165, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) wordt bepaald dat de Unie 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
voor de inhoud van het onderwijs en de 
opzet van het onderwijsstelsel en van hun 
culturele en taalkundige verscheidenheid 
volledig moet eerbiedigen; herhaalt dat in 
artikel 165, lid 4, VWEU is bepaald dat de 
EU stimuleringsmaatregelen maatregelen 
moet nemen op het gebied van onderwijs, 



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

maar dat het daarbij niet mag gaan om 
harmonisatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten;

Or. en


