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29.6.2022 A9-0188/15

Alteração 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o GAR e a 
EUFOR ALTHEA são fulcrais para a 
preservação da paz, da segurança e da 
estabilidade na Bósnia-Herzegovina e na 
região, bem como para a aplicação do 
Acordo de Paz de Dayton, em 
conformidade com os seus mandatos;

I. Considerando que o GAR e a 
EUFOR ALTHEA são fulcrais para a 
preservação da paz, da segurança e da 
estabilidade na Bósnia-Herzegovina e na 
região, bem como para a aplicação do 
Acordo de Paz de Dayton, em 
conformidade com os seus mandatos, que 
se baseiam na neutralidade política e no 
pleno respeito da Constituição da 
Bósnia-Herzegovina;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Alteração 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que é fundamental 
assegurar uma representação 
suficientemente diversificada em todos os 
níveis de governação;

M. Considerando que é fundamental 
assegurar uma representação legítima dos 
povos constituintes;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Alteração 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que o cumprimento do 
Acordo de Paz de Dayton inclui a 
obrigação de aplicar as decisões do Alto 
Representante, sem prejuízo da execução 
das reformas políticas e estruturais muito 
necessárias no país; realça a necessidade 
de reforçar a apropriação dos cidadãos e 
dos políticos da Bósnia-Herzegovina no 
contexto do desenvolvimento do país;

7. Salienta que o cumprimento do 
Acordo de Paz de Dayton inclui a 
obrigação de aderir à arquitetura 
constitucional da Bósnia-Herzegovina, no 
respeito pelos direitos de todos os povos 
constituintes e cidadãos, e a obrigação de 
aplicar as decisões do Alto Representante; 
realça a necessidade de reforçar a 
apropriação dos cidadãos e dos políticos da 
Bósnia-Herzegovina no contexto do 
desenvolvimento do país;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Alteração 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Sublinha que o futuro da Bósnia-
Herzegovina na UE depende de uma paz 
sustentável e duradoura e da abertura para 
falar do passado e abrir caminho a uma 
verdadeira reconciliação entre os cidadãos 
e entre os políticos de alto nível, 
garantindo o caráter democrático, 
inclusivo, pluralista e multiétnico do país; 
insta a Bósnia-Herzegovina a acelerar o 
julgamento eficaz e imparcial dos crimes 
de guerra no âmbito da estratégia nacional 
revista para o tratamento dos crimes de 
guerra; exorta todos os governos, 
parlamentos e dirigentes políticos a nível 
regional a criarem rapidamente uma 
comissão regional encarregada do 
apuramento dos factos sobre todas as 
vítimas de crimes de guerra e de outras 
violações dos direitos humanos cometidas 
no território da antiga Jugoslávia 
(RECOM), tendo por base o importante 
trabalho da Coligação para a RECOM;

18. Sublinha que o futuro da Bósnia-
Herzegovina na UE depende de uma paz 
sustentável e duradoura e da abertura para 
falar do passado e abrir caminho a uma 
verdadeira reconciliação entre os cidadãos 
e entre os políticos de alto nível, assim 
como a representação política dos três 
povos constituintes, garantindo o caráter 
democrático, inclusivo, pluralista e 
multiétnico do país; insta a 
Bósnia-Herzegovina a acelerar o 
julgamento eficaz e imparcial dos crimes 
de guerra no âmbito da estratégia nacional 
revista para o tratamento dos crimes de 
guerra; exorta todos os governos, 
parlamentos e dirigentes políticos a nível 
regional a criarem rapidamente uma 
comissão regional encarregada do 
apuramento dos factos sobre todas as 
vítimas de crimes de guerra e de outras 
violações dos direitos humanos cometidas 
no território da antiga Jugoslávia 
(RECOM), tendo por base o importante 
trabalho da Coligação para a RECOM;

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

29.6.2022 A9-0188/19

Alteração 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apoia reformas constitucionais e 
eleitorais transparentes e inclusivas para 
garantir a igualdade e a não discriminação 
de todos os cidadãos, reforçar a 
responsabilização e transformar a Bósnia-
Herzegovina num Estado plenamente 
funcional e inclusivo através da aplicação 
imediata das decisões, dos pareceres e das 
recomendações dos tribunais e de 
organismos nacionais e internacionais 
competentes, garantindo assim a 
integridade das eleições e do processo; 
salienta que as reformas institucionais 
dependem da vontade e do empenho dos 
dirigentes políticos e da orientação 
democrática das instituições do país; 
regista os esforços de mediação 
transatlânticos neste sentido e condena as 
obstruções e a inatividade dos 
intervenientes políticos a este respeito; 
apela a um exercício de revisão e de 
ensinamentos retirados no que diz respeito 
às tentativas de mediação por parte do 
SEAE e da Delegação da UE; insta o 
SEAE e a Delegação da UE a agirem 
sempre em conformidade com as mais 
elevadas normas democráticas da União; 
apela a uma tomada em consideração e 
integração contínuas das propostas dos 
cidadãos;

30. Apoia reformas constitucionais e 
eleitorais transparentes e inclusivas para 
garantir a igualdade e a não discriminação 
de todos os povos constituintes e cidadãos, 
reforçar a responsabilização e transformar 
a Bósnia-Herzegovina num Estado 
plenamente funcional, inclusivo e 
pluralista através da aplicação imediata 
das decisões, dos pareceres e das 
recomendações dos tribunais e de 
organismos nacionais e internacionais 
competentes, garantindo assim a 
integridade das eleições e do processo; 
insiste na aplicação da decisão do 
Tribunal Constitucional da Bósnia-
Herzegovina para encontrar mecanismos 
que permitam assegurar que nenhum dos 
povos constituintes possa eleger 
representantes políticos de outros povos 
constituintes, especialmente para a 
Câmara dos Povos; salienta que as 
reformas institucionais dependem da 
vontade e do empenho dos dirigentes 
políticos e da orientação democrática das 
instituições do país; regista os esforços de 
mediação transatlânticos neste sentido e 
condena as obstruções e a inatividade dos 
intervenientes políticos a este respeito; 
apela a um exercício de revisão e de 
ensinamentos retirados no que diz respeito 
às tentativas de mediação por parte do 
SEAE e da Delegação da UE; insta o 
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SEAE e a Delegação da UE a agirem 
sempre em conformidade com as mais 
elevadas normas democráticas da União; 
apela a uma tomada em consideração e 
integração contínuas das propostas dos 
cidadãos;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Alteração 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta de resolução
N.º 72

Proposta de resolução Alteração

72. Reitera o seu apelo para que se 
ponha urgentemente termo à segregação e 
à discriminação na educação, 
nomeadamente através da aplicação das 
decisões judiciais que visam o fim da 
prática ilegal e discriminatória de «duas 
escolas sob o mesmo teto»; frisa a 
necessidade de aumentar o investimento no 
setor da educação, a fim de garantir 
melhores oportunidades e igualdade de 
oportunidades para todos os cidadãos; 
solicita a criação de programas 
curriculares inclusivos, que fomentem o 
pensamento crítico e melhorem a 
qualidade da educação e da formação, 
tendo em conta a diversidade cultural e 
linguística, e eliminem os conteúdos 
contrafactuais que promovem a divisão; 

72. Reitera o seu apelo para que sejam 
tidas em conta as diferentes decisões 
relativas aos casos individuais de «duas 
escolas sob o mesmo teto», que 
defenderam o direito à educação na 
língua oficial escolhida, tal como 
introduzido pela OSCE; salienta que todos 
os cidadãos têm o direito de acesso à 
educação em todas as línguas oficiais, tal 
como garantido pelas convenções da 
UNESCO; frisa a necessidade de aumentar 
o investimento no setor da educação, a fim 
de garantir melhores oportunidades e 
igualdade de oportunidades para todos os 
cidadãos; observa que a adoção de 
programas e programas curriculares deve 
ter em conta a diversidade cultural e 
linguística, respeitando simultaneamente 
a arquitetura constitucional e as 
competências correspondentes; recorda 
que, em conformidade com o artigo 165.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), que a UE 
deve respeitar «integralmente a 
responsabilidade dos Estados-Membros 
pelo conteúdo do ensino e pela 
organização do sistema educativo, bem 
como a sua diversidade cultural e 
linguística»; reitera que, nos termos do 
artigo 165.º, n.º 4, do TFUE, qualquer 
harmonização das disposições legislativas 
e regulamentares dos Estados-Membros 
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está excluída das ações de incentivo da 
UE no domínio da educação;

Or. en


