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29.6.2022 A9-0188/15

Poprawka 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że OHR i 
EUFOR ALTHEA są nierozerwalnie 
związane z utrzymywaniem pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w BiH i w 
regionie oraz z egzekwowaniem Ogólnej 
umowy ramowej na rzecz pokoju w Bośni i 
Hercegowinie, zgodnie z ich mandatami;

I. mając na uwadze, że OHR i 
EUFOR ALTHEA są nierozerwalnie 
związane z utrzymywaniem pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w BiH i w 
regionie oraz z egzekwowaniem Ogólnej 
umowy ramowej na rzecz pokoju w Bośni i 
Hercegowinie, zgodnie z ich mandatami 
opartymi na neutralności politycznej i 
pełnym poszanowaniu konstytucji BiH;
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29.6.2022 A9-0188/16

Poprawka 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma zapewnienie odpowiednio 
zróżnicowanej reprezentacji na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów;

M. mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma zapewnienie pełnoprawnej 
reprezentacji narodów konstytutywnych;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Poprawka 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że egzekwowanie 
Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju 
w Bośni i Hercegowinie obejmuje 
obowiązek wdrożenia decyzji wysokiego 
przedstawiciela bez uszczerbku dla 
przeprowadzenia w kraju niezbędnych 
reform politycznych i strukturalnych; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
odpowiedzialności obywateli i polityków 
BiH za rozwój tego kraju;

7. podkreśla, że egzekwowanie 
Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju 
w Bośni i Hercegowinie obejmuje 
obowiązek przestrzegania ram 
konstytucyjnych BiH z poszanowaniem 
praw wszystkich narodów 
konstytutywnych i wszystkich obywateli 
oraz obowiązek wdrożenia decyzji 
wysokiego przedstawiciela; podkreśla 
potrzebę zwiększenia odpowiedzialności 
obywateli i polityków BiH za rozwój tego 
kraju;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Poprawka 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przyszłość BiH w UE 
zależy od trwałego i stabilnego pokoju, 
odwołującego się do przeszłości i 
umożliwiającego prawdziwe pojednanie 
zarówno między obywatelami, jak i 
politykami wysokiego szczebla, a także 
gwarantującego demokratyczny, 
inkluzywny, pluralistyczny i wieloetniczny 
charakter tego kraju; wzywa BiH do 
przyspieszenia skutecznego i bezstronnego 
ścigania zbrodni wojennych zgodnie ze 
zmienioną krajową strategią dotyczącą 
postępowań w sprawie zbrodni wojennych; 
wzywa wszystkie regionalne rządy, 
parlamenty i przywódców politycznych do 
szybkiego powołania komisji regionalnej 
ds. ustalenia faktów dotyczących 
wszystkich ofiar zbrodni wojennych i 
innych przypadków naruszenia praw 
człowieka popełnionych na terytorium 
byłej Jugosławii (RECOM) w oparciu o 
znaczące prace przeprowadzone przez 
koalicję na rzecz RECOM;

18. podkreśla, że przyszłość BiH w UE 
zależy od trwałego i stabilnego pokoju, 
odwołującego się do przeszłości i 
umożliwiającego prawdziwe pojednanie 
zarówno między obywatelami, jak i 
politykami wysokiego szczebla, oraz 
reprezentacji politycznej trzech narodów 
konstytutywnych, a także gwarantującego 
demokratyczny, inkluzywny, 
pluralistyczny i wieloetniczny charakter 
tego kraju; wzywa BiH do przyspieszenia 
skutecznego i bezstronnego ścigania 
zbrodni wojennych zgodnie ze zmienioną 
krajową strategią dotyczącą postępowań 
w sprawie zbrodni wojennych; wzywa 
wszystkie regionalne rządy, parlamenty i 
przywódców politycznych do szybkiego 
powołania komisji regionalnej ds. ustalenia 
faktów dotyczących wszystkich ofiar 
zbrodni wojennych i innych przypadków 
naruszenia praw człowieka popełnionych 
na terytorium byłej Jugosławii (RECOM) 
w oparciu o znaczące prace 
przeprowadzone przez koalicję na rzecz 
RECOM;

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

29.6.2022 A9-0188/19

Poprawka 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. popiera przejrzyste i pluralistyczne 
reformy – konstytucyjną i wyborczą – 
mające na celu zapewnienie równości 
i niedyskryminacji wszystkich obywateli, 
zwiększenie odpowiedzialności oraz 
przekształcenie BiH we w pełni 
funkcjonalne i pluralistyczne państwo 
poprzez natychmiastowe wdrożenie 
orzeczeń, opinii i zaleceń właściwych 
sądów i organów krajowych i 
międzynarodowych, co zapewni uczciwość 
wyborów i całego procesu wyborczego; 
podkreśla, że reformy instytucjonalne 
zależą od woli i zaangażowania 
przywódców politycznych oraz 
demokratycznej orientacji krajowych 
instytucji; odnotowuje transatlantyckie 
wysiłki mające ułatwić osiągnięcie tego 
celu i potępia wszelkie działania blokujące 
oraz brak aktywności podmiotów 
politycznych w tym względzie; wzywa do 
dokonania przeglądu działań wspierających 
podejmowanych przez ESDZ i delegaturę 
UE oraz do wyciągnięcia wniosków, a 
także wzywa ESDZ i delegaturę UE, aby 
zawsze działały zgodnie z najwyższymi 
standardami demokratycznymi UE; wzywa 
do stałego rozpatrywania i uwzględniania 
propozycji obywateli;

30. popiera przejrzyste i pluralistyczne 
reformy – konstytucyjną i wyborczą – 
mające na celu zapewnienie równości 
i niedyskryminacji wszystkich narodów 
konstytutywnych i wszystkich obywateli, 
zwiększenie odpowiedzialności oraz 
przekształcenie BiH we w pełni 
funkcjonalne, inkluzywne i pluralistyczne 
państwo poprzez natychmiastowe 
wdrożenie orzeczeń, opinii i zaleceń 
właściwych sądów i organów krajowych i 
międzynarodowych, co zapewni uczciwość 
wyborów i całego procesu wyborczego; 
nalega na wdrożenie decyzji Trybunału 
Konstytucyjnego BiH w sprawie 
znalezienia mechanizmów 
gwarantujących, że żaden z narodów 
konstytutywnych nie może wybierać 
przedstawicieli politycznych innego 
narodu konstytutywnego, zwłaszcza w 
Izbie Narodów; podkreśla, że reformy 
instytucjonalne zależą od woli i 
zaangażowania przywódców politycznych 
oraz demokratycznej orientacji krajowych 
instytucji; odnotowuje transatlantyckie 
wysiłki mające ułatwić osiągnięcie tego 
celu i potępia wszelkie działania blokujące 
oraz brak aktywności podmiotów 
politycznych w tym względzie; wzywa do 
dokonania przeglądu działań wspierających 
podejmowanych przez ESDZ i delegaturę 
UE oraz do wyciągnięcia wniosków, a 
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także wzywa ESDZ i delegaturę UE, aby 
zawsze działały zgodnie z najwyższymi 
standardami demokratycznymi UE; wzywa 
do stałego rozpatrywania i uwzględniania 
propozycji obywateli;
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29.6.2022 A9-0188/20

Poprawka 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0188/2022
Paulo Rangel
Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Bośni i Hercegowiny
(2021/2245(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. ponawia apel o pilne położenie 
kresu segregacji i dyskryminacji 
w edukacji, w tym przez wykonywanie 
orzeczeń sądowych służących zakończeniu 
dyskryminującej nielegalnej praktyki 
„dwóch szkół pod jednym dachem”; 
podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji 
w sektorze edukacji w celu osiągnięcia 
lepszych i równych szans dla wszystkich 
obywateli; apeluje o programy nauczania 
sprzyjające włączeniu społecznemu, 
wspierające krytyczne myślenie oraz 
poprawiające jakość kształcenia i 
szkolenia, uwzględniające różnorodność 
kulturową i językową, a także eliminujące 
alternatywne treści sprzyjające podziałom; 

72. ponawia apel o zajęcie się kwestią 
rozbieżnych orzeczeń w poszczególnych 
sprawach dotyczących praktyki „dwóch 
szkół pod jednym dachem”, które 
utrzymały w mocy prawo do nauki w 
wybranym przez siebie języku urzędowym, 
wprowadzone przez OBWE; podkreśla, że 
jak gwarantują konwencje UNESCO, 
wszyscy obywatele mają prawo dostępu do 
nauki we wszystkich językach 
urzędowych; podkreśla potrzebę 
zwiększenia inwestycji w sektorze edukacji 
w celu osiągnięcia lepszych i równych 
szans dla wszystkich obywateli; zauważa, 
że przyjmując programy nauczania i inne 
programy, należy uwzględnić 
różnorodność kulturową i językową oraz 
jednocześnie przestrzegać ram 
konstytucyjnych i podziału kompetencji; 
przypomina, że zgodnie z art. 165 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) Unia Europejska 
ma obowiązek w pełni szanować 
odpowiedzialność państw członkowskich 
za treść nauczania i organizację systemów 
edukacji, jak również ich różnorodność 
kulturową i językową; przypomina, że 
zgodnie z art. 165 ust. 4 TFUE 
jakakolwiek harmonizacja przepisów 
ustawowych i wykonawczych państw 
członkowskich jest wyłączona ze środków 
zachęcających UE w dziedzinie edukacji;
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