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29.6.2022 A9-0188/15

Ändringsförslag 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Den höga representantens kansli 
och Eufor Althea är oumbärliga för att 
fred, säkerhet och stabilitet ska 
upprätthållas i Bosnien och Hercegovina 
och i regionen och för att Daytonavtalet 
ska efterlevas, i enlighet med deras 
mandat.

I. Den höga representantens kansli 
och Eufor Althea är oumbärliga för att 
fred, säkerhet och stabilitet ska 
upprätthållas i Bosnien och Hercegovina 
och i regionen och för att Daytonavtalet 
ska efterlevas, i enlighet med deras 
mandat, som bygger på politisk neutralitet 
och på full respekt för Bosnien och 
Hercegovinas författning.

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Ändringsförslag 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Det är mycket viktigt att säkerställa 
tillräcklig mångfald i representationen på 
alla förvaltningsnivåer.

M. Det är mycket viktigt att säkerställa 
att de konstituerande folkgrupperna 
företräds på ett legitimt sätt.

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Ändringsförslag 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
verkställandet av Daytonavtalet också 
innefattar en skyldighet att genomföra 
beslut från den höga representantens kansli 
utan att det påverkar genomförandet av 
nödvändiga politiska och strukturella 
reformer i landet. Parlamentet 
understryker behovet av att Bosnien och 
Hercegovinas medborgares och politikers 
egenansvar för landets utveckling stärks.

7. Europaparlamentet betonar att 
verkställandet av Daytonavtalet också 
innefattar en skyldighet att respektera 
Bosnien och Hercegovinas 
konstitutionella struktur och rättigheterna 
för alla de konstituerande folkgrupperna 
och medborgarna samt en skyldighet att 
genomföra beslut från den höga 
representantens kansli. Parlamentet 
understryker behovet av att Bosnien och 
Hercegovinas medborgares och politikers 
egenansvar för landets utveckling stärks.

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Ändringsförslag 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet understryker att 
Bosnien och Hercegovinas framtida EU-
medlemskap förutsätter varaktig och 
långvarig fred, hantering av det förflutna 
och möjlighet till verklig försoning, både 
bland landets medborgare och dito politiker 
på hög nivå, vilket är en garanti för landets 
demokratiska, inkluderande, pluralistiska 
och multietniska karaktär. Med eftertryck 
uppmanar parlamentet Bosnien och 
Hercegovina att bedriva skyndsam, effektiv 
och opartisk lagföring för krigsförbrytelser 
i enlighet med den reviderade nationella 
lagföringsstrategin för krigsförbrytelser. 
Parlamentet uppmanar alla regionala 
regeringar, parlament och politiska ledare 
att tillsätta den regionala kommission som 
ska fastställa sakförhållandena avseende 
alla de som fallit offer för krigsförbrytelser 
och andra kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som begåtts på f.d. 
Jugoslaviens territorium (Recom), med 
utgångspunkt i det omfattande arbete som 
utförts av koalitionen för Recom.

18. Europaparlamentet understryker att 
Bosnien och Hercegovinas framtida EU-
medlemskap förutsätter varaktig och 
långvarig fred, hantering av det förflutna 
och möjlighet till verklig försoning, både 
bland landets medborgare och dito politiker 
på hög nivå, samt politisk representation 
av de tre konstituerande folkgrupperna, 
vilket är en garanti för landets 
demokratiska, inkluderande, pluralistiska 
och multietniska karaktär. Med eftertryck 
uppmanar parlamentet Bosnien och 
Hercegovina att bedriva skyndsam, effektiv 
och opartisk lagföring för krigsförbrytelser 
i enlighet med den reviderade nationella 
lagföringsstrategin för krigsförbrytelser. 
Parlamentet uppmanar alla regionala 
regeringar, parlament och politiska ledare 
att tillsätta den regionala kommission som 
ska fastställa sakförhållandena avseende 
alla de som fallit offer för krigsförbrytelser 
och andra kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som begåtts på f.d. 
Jugoslaviens territorium (Recom), med 
utgångspunkt i det omfattande arbete som 
utförts av koalitionen för Recom.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

29.6.2022 A9-0188/19

Ändringsförslag 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet stöder 
transparenta och inkluderande 
konstitutionella reformer och valreformer 
som säkerställer jämlikhet och icke-
diskriminering för alla medborgare, ökar 
ansvarsskyldigheten och omvandlar 
Bosnien och Hercegovina till en fullt 
fungerande och inkluderande stat genom 
att avgöranden, yttranden och 
rekommendationer från behöriga nationella 
och internationella domstolar och organ 
omedelbart genomförs, så att integriteten i 
valen och processerna säkerställs. 
Parlamentet betonar att de institutionella 
reformerna är avhängiga av att de politiska 
ledarnas visar vilja och engagemang och av 
att landets institutioner har en demokratisk 
inriktning. Parlamentet stöder det 
transatlantiska arbetet med att främja detta, 
och fördömer all form av obstruktion och 
passivitet från de politiska aktörerna i detta 
avseende. Parlamentet efterfrågar en 
översyn av Europeiska utrikestjänstens och 
EU-delegationens försök till främjande 
arbete och lärdomarna från detta, och 
uppmanar utrikestjänsten och EU-
delegationen att alltid agera i enlighet med 
EU:s högsta demokratiska normer. 
Parlamentet efterfrågar att förslag från 
medborgarna ska beaktas och integreras 
löpande.

30. Europaparlamentet stöder 
transparenta och inkluderande 
konstitutionella reformer och valreformer 
som säkerställer jämlikhet och icke-
diskriminering för alla konstituerande 
folkgrupper och medborgare, ökar 
ansvarsskyldigheten och omvandlar 
Bosnien och Hercegovina till en fullt 
fungerande, inkluderande och pluralistisk 
stat genom att avgöranden, yttranden och 
rekommendationer från behöriga nationella 
och internationella domstolar och organ 
omedelbart genomförs, så att integriteten i 
valen och processerna säkerställs. 
Parlamentet insisterar på genomförandet 
av Bosnien och Hercegovinas 
författningsdomstols beslut om att ta fram 
mekanismer för att säkerställa att ingen 
konstituerande folkgrupp kan välja 
politiska företrädare för andra 
konstituerande folkgrupper, särskilt i 
folkförsamlingen. Parlamentet betonar att 
de institutionella reformerna är avhängiga 
av att de politiska ledarnas visar vilja och 
engagemang och av att landets institutioner 
har en demokratisk inriktning. Parlamentet 
stöder det transatlantiska arbetet med att 
främja detta, och fördömer all form av 
obstruktion och passivitet från de politiska 
aktörerna i detta avseende. Parlamentet 
efterfrågar en översyn av Europeiska 
utrikestjänstens och EU-delegationens 
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försök till främjande arbete och lärdomarna 
från detta, och uppmanar utrikestjänsten 
och EU-delegationen att alltid agera i 
enlighet med EU:s högsta demokratiska 
normer. Parlamentet efterfrågar att förslag 
från medborgarna ska beaktas och 
integreras löpande.

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Ändringsförslag 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapporten för 2021 om Bosnien och Hercegovina
(2021/2245(INI))

Förslag till resolution
Punkt 72

Förslag till resolution Ändringsförslag

72. Europaparlamentet upprepar att det 
är angeläget att segregeringen och 
diskrimineringen inom 
utbildningsväsendet får ett slut, vilket 
också innefattar att domstolsbeslut 
efterlevs så att den diskriminerande 
olagliga praxisen ”två skolor under samma 
tak” upphör. Parlamentet betonar behovet 
av ökade investeringar i utbildningssektorn 
för att uppnå bättre och lika möjligheter för 
alla medborgare. Parlamentet efterfrågar 
inkluderande läroplaner som främjar 
kritiskt tänkande och förbättrar 
utbildningens och lärandets kvalitet, 
beaktar den kulturella och språkliga 
mångfalden, och eliminerar sådant 
kontrafaktiskt innehåll som främjar 
splittring. 

72. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning att ta hänsyn till de olika 
domarna i de enskilda fallen ”två skolor 
under ett tak”, där man fastslog rätten till 
utbildning på valfritt officiellt språk, 
vilken införts av OSSE. Parlamentet 
betonar att alla medborgare har rätt till 
utbildning på alla officiella språk, vilket 
garanteras i Unescos konventioner. 
Parlamentet betonar behovet av ökade 
investeringar i utbildningssektorn för att 
uppnå bättre och lika möjligheter för alla 
medborgare. Parlamentet konstaterar att 
man vid antagandet av program och 
läroplaner bör ta hänsyn till den kulturella 
och språkliga mångfalden samtidigt som 
den konstitutionella strukturen och 
befogenheterna respekteras. Parlamentet 
påminner om att det i artikel 165.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) står att EU 
fullt ut ska respektera medlemsstaternas 
ansvar för undervisningens innehåll och 
utbildningssystemens organisation samt 
medlemsstaternas kulturella och språkliga 
mångfald. Parlamentet upprepar att enligt 
artikel 165.4 i EUF-fördraget får EU:s 
stimulansåtgärder på utbildningsområdet 
inte omfatta någon harmonisering av 
medlemsstaternas lagar eller andra 
författningar.
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