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29.6.2022 A9-0188/11

Pozměňovací návrh 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
za skupinu S&D 
Klemen Grošelj
za skupinu Renew
Tineke Strik
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. odsuzuje závěry Národního 
shromáždění Republiky srbské (RSNA) ze 
dne 10. prosince 2021 o vystoupení ze 
státních orgánů a institucí, přijetí zákona o 
nemovitém majetku užívaném pro 
fungování veřejného orgánu, který RSNA 
přijala dne 10. února 2022, a hlasování 
Národního shromáždění o zřízení 
samostatné Vysoké rady pro soudnictví a 
státní zastupitelství;

13. odsuzuje závěry Národního 
shromáždění Republiky srbské (RSNA) ze 
dne 10. prosince 2021 o vystoupení ze 
státních orgánů a institucí, přijetí zákona o 
nemovitém majetku užívaném pro 
fungování veřejného orgánu, který RSNA 
přijala dne 10. února 2022, a hlasování 
Národního shromáždění o zřízení 
samostatné Vysoké rady pro soudnictví a 
státní zastupitelství; vyjadřuje znepokojení 
nad obviněními komisaře pro sousedství a 
rozšíření ohledně jeho úlohy v hlasování 
RSNA o plánu vystoupení ze státních 
institucí Bosny a Hercegoviny; připomíná, 
že komisaři musí být v souladu s kodexem 
chování členů Komise bezúhonní a 
nezávislí, a proto vyzývá Komisi, aby v 
tomto ohledu posoudila nedávné kroky 
komisaře Várhelyiho;
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29.6.2022 A9-0188/12

Pozměňovací návrh 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
za skupinu S&D 
Klemen Grošelj
za skupinu Renew
Tineke Strik
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. znovu opakuje, že popírání 
genocidy, oslava válečných zločinů a 
válečných zločinců nebo ohrožení 
regionální stability a usmíření je v rozporu 
s evropskými hodnotami a ambicemi; v 
této souvislosti důrazně odsuzuje štvavé 
události, k nimž došlo u příležitosti 
tzv. „Dne Republiky srbské“ dne 9. ledna 
2022 a které byly v rozporu s ústavou 
Bosny a Hercegoviny;

24. znovu opakuje, že popírání 
genocidy, oslava válečných zločinů a 
válečných zločinců nebo ohrožení 
regionální stability a usmíření je v rozporu 
s evropskými hodnotami a ambicemi; v 
této souvislosti důrazně odsuzuje štvavé 
události, k nimž došlo u příležitosti 
tzv. „Dne Republiky srbské“ dne 9. ledna 
2022 a které byly v rozporu s ústavou 
Bosny a Hercegoviny; odsuzuje rovněž 
znesvěcení pietního hřbitova partyzánů 
v Mostaru a vyzývá orgány, aby tento 
případ řádně vyšetřily a pachatele pohnaly 
před spravedlnost;
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29.6.2022 A9-0188/13

Pozměňovací návrh 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
za skupinu S&D 

Zpráva A9-0188/2022
Paulo Rangel
Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2021
(2021/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. vyjadřuje politování nad tím, že 
orgány nedokázaly 
vyřešit závažnou humanitární krizi 
související s migrací na hranicích během 
zimy 2020–2021; opakuje, že je vážně 
znepokojen právy a situací lidí 
přesouvajících se mezi územími v Bosně a 
Hercegovině; vítá skutečnost, že se situace 
a reakce orgánů od té doby zlepšily; 
připomíná, že je nutné navrhnout řešení 
založená na lidských právech a solidaritě v 
oblasti migrace, azylu a správy hranic v 
koordinaci a spolupráci s dotčenými 
členskými státy EU na vnější hranici EU, 
která zajistí odpovídající humanitární 
pomoc a přiměřené přijímací kapacity v 
celé zemi; naléhavě žádá Bosnu a 
Hercegovinu, aby uzavřela dohodu s 
Evropským podpůrným úřadem pro otázky 
azylu; vítá otevření přijímacího střediska 
Lipa, které je financováno z prostředků 
EU, vyjadřuje však politování nad tím, že 
stále není k dispozici, a je i nadále 
znepokojen zprávami o nevyhovujících 
podmínkách přijímání; bere na vědomí 
uzavření tábora Miral dne 28. dubna a 
skutečnost, že lidé, kteří tam žili, byli 
přemístěni do tábora Lipa, který je daleko 
od jakýchkoli základních zařízení;

76. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vytlačováním uprchlíků do Srbska a 
Černé Hory a nad omezením jejich 
pohybu a používání veřejné dopravy v 
zemi; vyjadřuje politování nad 
neschopností úřadů řešit na hranicích 
závažnou humanitární krizi související s 
migrací; opakuje, že je vážně znepokojen 
právy a situací lidí přesouvajících se mezi 
územími v Bosně a Hercegovině; 
zdůrazňuje, že správa hranic EU orgány 
Bosny a Hercegoviny vyvolává obavy kvůli 
porušování lidských práv, které je 
výsledkem zejména absence nezávislosti, 
věrohodnosti a účinnosti nedávno 
zřízeného přeshraničního mechanismu; 
zdůrazňuje, že je povinností EU 
uplatňovat k migraci humánní přístup s 
cílem chránit základní práva osob, které 
potřebují mezinárodní ochranu v 
tranzitních zemích, jako je Bosna a 
Hercegovina; připomíná, že je nutné 
navrhnout řešení založená na lidských 
právech a solidaritě v oblasti migrace, 
azylu a správy hranic v koordinaci a 
spolupráci s dotčenými členskými státy EU 
na vnější hranici EU, která zajistí 
odpovídající humanitární pomoc a 
přiměřené přijímací kapacity v celé zemi; 
naléhavě žádá Bosnu a Hercegovinu, aby 
uzavřela dohodu s Evropským podpůrným 
úřadem pro otázky azylu; vítá otevření 
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přijímacího střediska Lipa, které je 
financováno z prostředků EU, vyjadřuje 
však politování nad tím, že stále není k 
dispozici, a je i nadále znepokojen 
zprávami o nevyhovujících podmínkách 
přijímání; bere na vědomí uzavření tábora 
Miral dne 28. dubna a skutečnost, že lidé, 
kteří tam žili, byli za použití síly přemístěni 
do tábora Lipa, který je daleko od 
jakýchkoli základních zařízení;

Or. en


