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29.6.2022 A9-0188/15

Amendamentul 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
în numele Grupului ECR

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât OHR și EUFOR Althea 
sunt vitale pentru menținerea păcii, 
securității și stabilității în Bosnia și 
Herțegovina și din regiune, precum și 
pentru punerea în aplicare a acordului de 
pace de la Dayton, în conformitate cu 
mandatele lor;

I. întrucât OHR și EUFOR Althea 
sunt vitale pentru menținerea păcii, 
securității și stabilității în Bosnia și 
Herțegovina și din regiune, precum și 
pentru punerea în aplicare a acordului de 
pace de la Dayton, în conformitate cu 
mandatele lor, pe baza neutralității politice 
și cu respectarea deplină a constituției 
Bosniei și Herțegovinei;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Amendamentul 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
în numele Grupului ECR

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât este esențial să se asigure o 
reprezentare suficient de diversă la toate 
nivelurile de guvernare;

M. întrucât este esențial să se asigure o 
reprezentare legitimă a popoarelor 
constitutive;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Amendamentul 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
în numele Grupului ECR

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că respectarea acordului 
de pace de la Dayton include obligația de a 
pune în aplicare deciziile Înaltului 
Reprezentant, fără a aduce atingere 
efectuării reformelor politice și 
structurale atât de necesare la nivel 
național; subliniază necesitatea de a întări 
asumarea responsabilității de către cetățenii 
și politicienii Bosniei și Herțegovinei în 
dezvoltarea țării;

7. subliniază că respectarea Acordului 
de pace de la Dayton include obligația de a 
respecta arhitectura constituțională a 
Bosniei și Herțegovinei, cu respectarea 
drepturilor tuturor popoarelor constitutive 
și ale tuturor cetățenilor, precum și 
obligația de a pune în aplicare deciziile 
Înaltului Reprezentant; subliniază 
necesitatea de a întări asumarea 
responsabilității de către cetățenii și 
politicienii Bosniei și Herțegovinei în 
dezvoltarea țării;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Amendamentul 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
în numele Grupului ECR

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că viitorul Bosniei 
și Herțegovinei în UE depinde de o pace 
sustenabilă și de durată, care să abordeze 
trecutul și să permită o reconciliere 
autentică atât între cetățeni, cât și între 
politicienii la nivel înalt, garantând 
caracterul său democratic, care 
promovează includerea, pluralist și 
multietnic; îndeamnă Bosnia și 
Herțegovina să accelereze urmărirea penală 
efectivă și imparțială a crimelor de război 
în cadrul strategiei naționale revizuite de 
investigare a crimelor de război; invită 
toate guvernele, parlamentele și pe toți 
liderii politici regionali să înființeze cu 
rapiditate Comisia regională însărcinată cu 
stabilirea faptelor referitoare la toate 
victimele crimelor de război și la alte 
încălcări ale drepturilor omului comise pe 
teritoriul fostei Iugoslavii (RECOM), pe 
baza activității semnificative a Coaliției 
pentru RECOM;

18. subliniază faptul că viitorul Bosniei 
și Herțegovinei în UE depinde de o pace 
sustenabilă și de durată, care să abordeze 
trecutul și să permită o reconciliere 
autentică atât între cetățeni, cât și între 
politicienii la nivel înalt, precum și între 
reprezentarea politică a celor trei popoare 
constitutive, garantând caracterul său 
democratic, care promovează includerea, 
pluralist și multietnic; îndeamnă Bosnia și 
Herțegovina să accelereze urmărirea penală 
efectivă și imparțială a crimelor de război 
în cadrul strategiei naționale revizuite de 
investigare a crimelor de război; invită 
toate guvernele, parlamentele și pe toți 
liderii politici regionali să înființeze cu 
rapiditate Comisia regională însărcinată cu 
stabilirea faptelor referitoare la toate 
victimele crimelor de război și la alte 
încălcări ale drepturilor omului comise pe 
teritoriul fostei Iugoslavii (RECOM), pe 
baza activității semnificative a Coaliției 
pentru RECOM;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/19

Amendamentul 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
în numele Grupului ECR

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. sprijină reformele constituționale și 
electorale transparente și care favorizează 
includerea pentru a asigura egalitatea și 
nediscriminarea tuturor cetățenilor, pentru 
a spori asumarea răspunderii și a 
transforma Bosnia și Herțegovina într-un 
stat pe deplin funcțional și care 
promovează includerea, prin punerea 
imediată în aplicare a hotărârilor, avizelor 
și recomandărilor instanțelor și organelor 
competente naționale și internaționale, 
asigurând astfel integritatea alegerilor și a 
procesului; subliniază că reformele 
instituționale depind de voința și 
angajamentul liderilor politici și de 
orientarea democratică a instituțiilor țării; 
ia act de eforturile transatlantice de 
facilitare în acest scop și condamnă în 
totalitate obstacolele și inactivitatea 
actorilor politici în această privință; solicită 
o reexaminare și un exercițiu în care să se 
tragă învățăminte în ceea ce privește 
încercările de facilitare din partea SEAE și 
a Delegației UE; invită SEAE și delegația 
UE să acționeze întotdeauna în 
conformitate cu cele mai înalte standarde 
democratice ale UE; solicită o examinare și 
o integrare susținute a propunerilor 
cetățenilor;

30. sprijină reformele constituționale și 
electorale transparente și care favorizează 
includerea pentru a asigura egalitatea și 
nediscriminarea tuturor cetățenilor, pentru 
a spori asumarea răspunderii și a 
transforma Bosnia și Herțegovina într-un 
stat pe deplin funcțional, care promovează 
includerea și pluralist, prin punerea 
imediată în aplicare a hotărârilor, avizelor 
și recomandărilor instanțelor și organelor 
competente naționale și internaționale, 
asigurând astfel integritatea alegerilor și a 
procesului; insistă să se pună în aplicare 
decizia Curții Constituționale a Bosniei și 
Herțegovinei privind elaborarea unor 
mecanisme care să asigure că niciunul 
din popoarele constitutive nu poate alege 
reprezentanți politici din alte popoare 
constitutive, mai ales în Camera 
Popoarelor; subliniază că reformele 
instituționale depind de voința și 
angajamentul liderilor politici și de 
orientarea democratică a instituțiilor țării; 
ia act de eforturile transatlantice de 
facilitare în acest scop și condamnă în 
totalitate obstacolele și inactivitatea 
actorilor politici în această privință; solicită 
o reexaminare și un exercițiu în care să se 
tragă învățăminte în ceea ce privește 
încercările de facilitare din partea SEAE și 
a Delegației UE; invită SEAE și delegația 
UE să acționeze întotdeauna în 
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conformitate cu cele mai înalte standarde 
democratice ale UE; solicită o examinare și 
o integrare susținute a propunerilor 
cetățenilor;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Amendamentul 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
în numele Grupului ECR

Raport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina
(2021/2245(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 72

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. își reiterează apelul de a pune capăt 
urgent segregării și discriminării în 
educație, inclusiv prin punerea în aplicare 
a hotărârilor judecătorești pentru stopa 
practica ilegală discriminatorie de tip 
„două școli sub același acoperiș”; 
subliniază necesitatea creșterii investițiilor 
în sectorul educației pentru a obține șanse 
mai bune și egale pentru toți cetățenii; 
solicită programe de învățământ 
favorabile includerii, care să promoveze 
gândirea critică și să îmbunătățească 
calitatea educației și formării 
profesionale, ținând seama de diversitatea 
culturală și lingvistică și eliminând 
conținutul contrafactual care încurajează 
dezbinarea; 

72. își reiterează apelul de a aborda 
diferitele hotărâri privind cazurile 
individuale de tip „două școli sub același 
acoperiș”, care permit dreptul la educație 
în limba oficială aleasă de una dintre ele, 
astfel cum au fost introduse de OSCE; 
subliniază că toți cetățenii au dreptul de 
acces la educație în toate limbile oficiale, 
după cum este garantat de convențiile 
UNESCO; subliniază necesitatea creșterii 
investițiilor în sectorul educației pentru a 
obține șanse mai bune și egale pentru toți 
cetățenii; remarcă faptul că adoptarea 
programelor și a programelor de 
învățământ trebuie să țină seama de 
diversitatea culturală și lingvistică, 
respectând în același timp arhitectura și 
competențele constituționale; reamintește 
că, în concordanță cu articolul 165 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
UE trebuie să respecte pe deplin 
responsabilitatea statelor membre pentru 
conținutul învățământului și organizarea 
sistemelor lor educaționale, precum și 
diversitatea lor culturală și lingvistică; 
reiterează că, în concordanță cu 
articolul 165 alineatul (4) din TFUE, 
acțiunile UE de încurajare în domeniul 
educației exclud orice armonizare a 
actelor cu putere de lege și a 
reglementărilor administrative ale statelor 
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membre;

Or. en


