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BG Единство в многообразието BG

29.6.2022 A9-0188/11

Изменение 11
Педру Маркеш, Тонино Пицула, Дитмар Кьостер
от името на групата S&D
Клемен Грошел
от името на групата Renew
Тинеке Стрик
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад на Комисията от 2021 г. относно Босна и Херцеговина
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. осъжда заключенията от 
10 декември 2021 г. на парламента на 
Република Сръбска относно оттеглянето 
от държавните институции, приемането 
на Закона за недвижимото имущество, 
използвано за функционирането на 
публичната администрация, приет от 
парламента на Република Сръбска на 
10 февруари 2022 г., и гласуването в 
парламента за създаване на отделен 
Висш съдебен и прокурорски съвет;

13. осъжда заключенията от 
10 декември 2021 г. на парламента на 
Република Сръбска относно оттеглянето 
от държавните институции, приемането 
на Закона за недвижимото имущество, 
използвано за функционирането на 
публичната администрация, приет от 
парламента на Република Сръбска на 
10 февруари 2022 г., и гласуването в 
парламента за създаване на отделен 
Висш съдебен и прокурорски съвет; 
изразява загриженост относно 
твърденията за ролята на члена на 
Комисията, отговарящ за 
съседството и разширяването, при 
гласуването в парламента на 
Република Сръбска във връзка с 
пътната карта за оттеглянето ѝ от 
държавните институции на Босна и 
Херцеговина; припомня 
задълженията на членовете на 
Комисията за честност, 
дискретност и независимост в 
съответствие с кодекса за поведение 
на членовете на Комисията и поради 
това призовава Комисията да направи 
оценка на неотдавнашните действия 
на члена на Комисията Вархеи в този 
контекст;



AM\1259398BG.docx PE733.798v01-00

BG Единство в многообразието BG

Or. en



AM\1259398BG.docx PE733.798v01-00

BG Единство в многообразието BG

29.6.2022 A9-0188/12

Изменение 12
Педру Маркеш, Тонино Пицула, Дитмар Кьостер
от името на групата S&D
Клемен Грошел
от името на групата Renew
Тинеке Стрик
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад на Комисията от 2021 г. относно Босна и Херцеговина
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. отново заявява, че отричането на 
геноцида, честването на военни 
престъпления и военни престъпници и 
застрашаването на регионалната 
стабилност и помирение противоречат 
на европейските ценности и стремежи; 
при тези обстоятелства решително 
осъжда подстрекателските мероприятия 
по повод т.нар. „Ден на Република 
Сръбска“ на 9 януари 2022 г. в 
нарушение на конституцията на Босна и 
Херцеговина;

24. отново заявява, че отричането на 
геноцида, честването на военни 
престъпления и военни престъпници и 
застрашаването на регионалната 
стабилност и помирение противоречат 
на европейските ценности и стремежи; 
при тези обстоятелства решително 
осъжда подстрекателските мероприятия 
по повод т.нар. „Ден на Република 
Сръбска“ на 9 януари 2022 г. в 
нарушение на конституцията на Босна и 
Херцеговина; осъжда също така 
оскверняването на партизанското 
мемориално гробище в Мостар и 
призовава органите да го разследват 
задълбочено и да изправят 
извършителите пред съд;
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29.6.2022 A9-0188/13

Изменение 13
Педру Маркеш, Дитмар Кьостер
от името на групата S&D

Доклад A9-0188/2022
Паулу Ранжел
Доклад на Комисията от 2021 г. относно Босна и Херцеговина
(2021/2245(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 76

Предложение за резолюция Изменение

76. изразява съжаление относно 
неуспешните действия на органите на 
властта във връзка със свързаната с 
миграцията тежка хуманитарна криза по 
границите през зимата на 2020/2021 г.; 
отново изразява сериозна загриженост 
във връзка с правата и положението на 
транзитно преминаващите лица в Босна 
и Херцеговина; приветства факта, че 
оттогава положението и реакцията 
на органите са се подобрили; 
припомня необходимостта от основани 
на правата на човека и на солидарността 
решения относно миграцията, 
убежището и управлението на 
границите в условия на координация и 
сътрудничество със засегнатите 
държави — членки на ЕС, по външните 
граници на ЕС, като се гарантира 
адекватна хуманитарна помощ и 
подходящ капацитет за прием в цялата 
страна; настоятелно призовава Босна и 
Херцеговина да сключи споразумение с 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището; приветства 
откриването на финансирания от ЕС 
център в Липа, но изразява съжаление 
относно факта, че той все още не е 
достъпен, и продължава да бъде 
загрижен във връзка със съобщенията за 
неудовлетворителни условия на 
приемане; взема под внимание 

76. изразява дълбока загриженост 
във връзка с връщането на бежанци 
към Сърбия и Черна гора, както и 
относно ограничаването на тяхното 
движение и ограничаването на 
обществения транспорт вътре в 
страната; изразява съжаление относно 
неуспешните действия на органите на 
властта във връзка със свързаната с 
миграцията тежка хуманитарна криза по 
границите; отново изразява сериозна 
загриженост във връзка с правата и 
положението на транзитно 
преминаващите лица в Босна и 
Херцеговина; подчертава, че 
управлението на границите на ЕС от 
страна на органите на Босна и 
Херцеговина буди загриженост с оглед 
на нарушенията на правата на 
човека, произтичащи по-специално от 
липсата на независимост, 
надеждност и ефективност на 
наскоро създадения механизъм за 
границите; подчертава 
задължението на ЕС да прилага 
хуманен миграционен подход, който 
има за цел да защитава основните 
права на лицата, нуждаещи се от 
международна закрила, в транзитни 
държави като Босна и Херцеговина; 
припомня необходимостта от основани 
на правата на човека и на солидарността 
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закриването на лагера „Мирал“ на 
28 април и факта, че живеещите там 
хора са били преместени в лагера 
„Липа“, който е далеч от всякакви 
базови съоръжения;

решения относно миграцията, 
убежището и управлението на 
границите в условия на координация и 
сътрудничество със засегнатите 
държави — членки на ЕС, по външните 
граници на ЕС, като се гарантира 
адекватна хуманитарна помощ и 
подходящ капацитет за прием в цялата 
страна; настоятелно призовава Босна и 
Херцеговина да сключи споразумение с 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището; приветства 
откриването на финансирания от ЕС 
център в Липа, но изразява съжаление 
относно факта, че той все още не е 
достъпен, и продължава да бъде 
загрижен във връзка със съобщенията за 
неудовлетворителни условия на 
приемане; взема под внимание 
закриването на лагера „Мирал“ на 
28 април и факта, че живеещите там 
хора са били преместени насила в 
лагера „Липа“, който е далеч от 
всякакви базови съоръжения;

Or. en


