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29.6.2022 A9-0188/15

Predlog spremembe 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker sta urad visokega predstavnika 
in operacija EUFOR Althea bistvena za 
ohranjanje miru, varnosti in stabilnosti v 
BiH in regiji ter za izvrševanje 
Daytonskega mirovnega sporazuma v 
skladu s svojima mandatoma;

I. ker sta urad visokega predstavnika 
in operacija EUFOR Althea bistvena za 
ohranjanje miru, varnosti in stabilnosti v 
BiH in regiji ter za izvrševanje 
Daytonskega mirovnega sporazuma v 
skladu s svojima mandatoma na podlagi 
politične nevtralnosti in polnega 
spoštovanja ustave BiH;
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29.6.2022 A9-0188/16

Predlog spremembe 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je bistveno zagotoviti ustrezno 
raznoliko zastopanost na vseh ravneh 
upravljanja;

M. ker je bistveno, da se zagotovi 
legitimna zastopanost konstitutivnih 
narodov;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Predlog spremembe 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da izvrševanje 
Daytonskega mirovnega sporazuma 
vključuje obveznost izvajanja odločitev 
visokega predstavnika brez poseganja v 
izvajanje zelo potrebnih političnih in 
strukturnih reform v državi; poudarja, da 
je treba okrepiti odgovornost državljanov 
in politikov BiH za razvoj države;

7. poudarja, da izvrševanje 
Daytonskega mirovnega sporazuma 
vključuje obveznost spoštovanja ustavne 
strukture Bosne in Hercegovine in pravic 
vseh konstitutivnih narodov in 
državljanov ter obveznost izvajanja 
odločitev visokega predstavnika; poudarja, 
da je treba okrepiti odgovornost 
državljanov in politikov BiH za razvoj 
države;
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29.6.2022 A9-0188/18

Predlog spremembe 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je prihodnost BiH v 
EU odvisna od vzdržnega in trajnega miru, 
soočenja s preteklostjo in zagotovitve 
pristne sprave med državljani in tudi med 
politiki na visoki ravni, da bi potrdili 
demokratičen, vključujoč, pluralističen in 
večetnični značaj države; poziva Bosno in 
Hercegovino, naj pospeši učinkovit in 
nepristranski pregon vojnih hudodelstev v 
okviru revidirane nacionalne strategije za 
obravnavo vojnih hudodelstev; poziva vse 
regionalne vlade, parlamente in politične 
voditelje, naj hitro ustanovijo regionalno 
komisijo za ugotavljanje dejstev o vseh 
žrtvah vojnih hudodelstev in drugih kršitev 
človekovih pravic na ozemlju nekdanje 
Jugoslavije (RECOM), ki bo nadaljevala 
pomembno delo koalicije za RECOM;

18. poudarja, da je prihodnost BiH v 
EU odvisna od vzdržnega in trajnega miru, 
soočenja s preteklostjo in zagotovitve 
pristne sprave med državljani in tudi med 
politiki na visoki ravni ter politične 
zastopanosti treh konstitutivnih narodov, 
da bi potrdili demokratičen, vključujoč, 
pluralističen in večetnični značaj države; 
poziva Bosno in Hercegovino, naj pospeši 
učinkovit in nepristranski pregon vojnih 
hudodelstev v okviru revidirane nacionalne 
strategije za obravnavo vojnih hudodelstev; 
poziva vse regionalne vlade, parlamente in 
politične voditelje, naj hitro ustanovijo 
regionalno komisijo za ugotavljanje dejstev 
o vseh žrtvah vojnih hudodelstev in drugih 
kršitev človekovih pravic na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije (RECOM), ki bo 
nadaljevala pomembno delo koalicije za 
RECOM;
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29.6.2022 A9-0188/19

Predlog spremembe 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. podpira pregledne in vključujoče 
ustavne in volilne reforme za zagotovitev 
enakosti in nediskriminacije vseh 
državljanov, povečanje odgovornosti in 
preoblikovanje BiH v popolnoma delujočo 
in vključujočo državo, tako da se takoj 
izvršijo sodbe, mnenja in priporočila 
pristojnih domačih in mednarodnih sodišč 
in organov, s čimer se zagotovi integriteta 
volitev in postopka; poudarja, da so 
institucionalne reforme odvisne od volje in 
zavezanosti političnih voditeljev ter 
demokratične usmerjenosti institucij v 
državi; je seznanjen s čezatlantskimi 
prizadevanji za to ter obsoja vse ovire in 
nedejavnost političnih akterjev v zvezi s 
tem; poziva k pregledu in zbiranju 
pridobljenih izkušenj v zvezi s prizadevanji 
ESZD in delegacije EU; poziva ESZD in 
delegacijo EU, naj vedno ravnata v skladu 
z najvišjimi demokratičnimi standardi EU; 
poziva k trajni obravnavi in vključitvi 
predlogov državljanov;

30. podpira pregledne in vključujoče 
ustavne in volilne reforme za zagotovitev 
enakosti in nediskriminacije vseh 
konstitutivnih narodov in državljanov, 
povečanje odgovornosti in preoblikovanje 
BiH v popolnoma delujočo, vključujočo in 
pluralistično državo, tako da se takoj 
izvršijo sodbe, mnenja in priporočila 
pristojnih domačih in mednarodnih sodišč 
in organov, s čimer se zagotovi integriteta 
volitev in postopka; vztraja pri izvajanju 
odločbe ustavnega sodišča Bosne in 
Hercegovine o iskanju mehanizmov, da 
noben konstitutivni narod ne bo mogel 
izvoliti političnih predstavnikov drugih 
konstitutivnih narodov, zlasti v ljudskem 
predstavniškem domu; poudarja, da so 
institucionalne reforme odvisne od volje in 
zavezanosti političnih voditeljev ter 
demokratične usmerjenosti institucij v 
državi; je seznanjen s čezatlantskimi 
prizadevanji za to ter obsoja vse ovire in 
nedejavnost političnih akterjev v zvezi s 
tem; poziva k pregledu in zbiranju 
pridobljenih izkušenj v zvezi s prizadevanji 
ESZD in delegacije EU; poziva ESZD in 
delegacijo EU, naj vedno ravnata v skladu 
z najvišjimi demokratičnimi standardi EU; 
poziva k trajni obravnavi in vključitvi 
predlogov državljanov;
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29.6.2022 A9-0188/20

Predlog spremembe 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0188/2022
Paulo Rangel
Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2021
(2021/2245(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. ponovno poziva k takojšnji odpravi 
segregacije in diskriminacije v 
izobraževanju, tudi z izvajanjem sodb 
sodišč, da bi odpravili diskriminatorno 
nezakonito prakso „dveh šol pod eno 
streho“; poudarja, da je treba povečati 
naložbe v izobraževalni sektor, da bi 
dosegli boljše in enake možnosti za vse 
državljane; poziva k vključujočim učnim 
načrtom, ki spodbujajo kritično 
razmišljanje in izboljšujejo kakovost 
izobraževanja in usposabljanja, pri čemer 
je treba upoštevati kulturno in jezikovno 
raznolikost, ter k odpravi hipotetičnih 
vsebin, ki spodbujajo delitve; 

72. ponovno poziva k obravnavi 
različnih sodb v primerih „dveh šol pod 
eno streho“, ki potrjujejo pravico do 
izobraževanja v uradnem jeziku po lastni 
izbiri, kot jo je uvedla OVSE; poudarja, da 
imajo vsi državljani pravico do 
izobraževanja v vseh uradnih jezikih, kot 
zagotavljajo konvencije Unesca; poudarja, 
da je treba povečati naložbe v 
izobraževalni sektor, da bi dosegli boljše in 
enake možnosti za vse državljane; 
ugotavlja, da bi bilo treba pri sprejemanju 
programov in učnih načrtov upoštevati 
kulturno in jezikovno raznolikost, hkrati 
pa spoštovati ustavno strukturo in 
pristojnosti; spominja, da mora EU v 
skladu s členom 165 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v celoti upoštevati 
odgovornost držav članic za vsebino 
poučevanja in organizacijo izobraževalnih 
sistemov, pa tudi njihovo kulturno in 
jezikovno raznolikost; znova poudarja, da 
je v skladu s členom 165(4) omenjene 
pogodbe usklajevanje zakonov in 
predpisov držav članic na področju 
izobraževanja izključeno iz 
spodbujevalnih ukrepov EU;
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