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Ændringsforslag 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
for S&D-Gruppen
Klemen Grošelj
for Renew-Gruppen
Tineke Strik
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. fordømmer konklusionerne af 10. 
december 2021 fra RS-enhedens 
nationalforsamling (RSNA) om 
tilbagetrækning fra statslige institutioner, 
vedtagelsen af loven om fast ejendom, der 
anvendes til den offentlige myndigheds 
funktion, som blev vedtaget af RSNA den 
10. februar 2022, og nationalforsamlingens 
afstemning om oprettelse af et særskilt højt 
domstols- og anklageråd;

13. fordømmer konklusionerne af 10. 
december 2021 fra RS-enhedens 
nationalforsamling (RSNA) om 
tilbagetrækning fra statslige institutioner, 
vedtagelsen af loven om fast ejendom, der 
anvendes til den offentlige myndigheds 
funktion, som blev vedtaget af RSNA den 
10. februar 2022, og nationalforsamlingens 
afstemning om oprettelse af et særskilt højt 
domstols- og anklageråd; udtrykker 
bekymring over påstandene om den rolle, 
som kommissæren med ansvar for 
naboskabspolitik og udvidelse spillede i 
forbindelse med RS-enhedens 
nationalforsamlings (RSNA) afstemning 
om køreplanen for dets tilbagetrækning 
fra Bosnien-Hercegovinas statslige 
institutioner; minder om kommissærernes 
forpligtelser med hensyn til integritet, 
diskretion og uafhængighed i 
overensstemmelse med adfærdskodeksen 
for Kommissionens medlemmer og 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
vurdere kommissær Várhelyia seneste 
handlinger i lyset heraf;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
for S&D-Gruppen
Klemen Grošelj
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Betænkning A9-0188/2022
Paulo Rangel
2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
(2021/2245(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. gentager, at det strider imod 
europæiske værdier og aspirationer at 
benægte folkedrab, fejre krigsforbrydelser 
og hylde krigsforbrydere og true den 
regionale stabilitet og forsoning; 
fordømmer på denne baggrund på det 
kraftigste de opblussende begivenheder i 
anledning af den såkaldte "RS-dag" den 9. 
januar 2022, som er i strid med Bosnien-
Hercegovinas forfatning;

24. gentager, at det strider imod 
europæiske værdier og aspirationer at 
benægte folkedrab, fejre krigsforbrydelser 
og hylde krigsforbrydere og true den 
regionale stabilitet og forsoning; 
fordømmer på denne baggrund på det 
kraftigste de opblussende begivenheder i 
anledning af den såkaldte "RS-dag" den 9. 
januar 2022, som er i strid med Bosnien-
Hercegovinas forfatning; fordømmer 
desuden ødelæggelsen af Partisan 
Memorial Cemetery i Mostar og opfordrer 
myndighederne til at efterforske den 
grundigt og retsforfølge 
gerningsmændene;

Or. en



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

29.6.2022 A9-0188/13

Ændringsforslag 13
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2021-rapport om Bosnien-Hercegovina
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Forslag til beslutning
Punkt 76

Forslag til beslutning Ændringsforslag

76. beklager, at myndighederne ikke 
tog hånd om den alvorlige 
migrationsrelaterede humanitære krise ved 
grænsen i vinteren 2020-2021; gentager sin 
alvorlige bekymring over rettighederne og 
situationen for personer i transit i Bosnien-
Hercegovina; glæder sig over, at 
situationen og myndighedernes reaktion 
siden er blevet forbedret; minder om 
behovet for menneskerettigheds- og 
solidaritetsbaserede løsninger på 
migrations-, asyl- og 
grænseforvaltningsområdet koordineret og 
i samarbejde med berørte EU-
medlemsstater ved EU's ydre grænse, der 
sikrer tilstrækkelig humanitær bistand og 
passende modtagelseskapacitet i hele 
landet; opfordrer indtrængende Bosnien-
Hercegovina til at indgå en aftale med Det 
Europæiske Asylstøttekontor; glæder sig 
over åbningen af det EU-finansierede 
center i Lipa, men beklager, at det stadig 
mangler tilgængelighed, og er fortsat 
bekymret over rapporter om utilstrækkelige 
modtagelsesforhold; noterer sig lukningen 
af Miral-lejren den 28. april og det forhold 
at folk, der boede der, blev flyttet til Lipa-
lejren, som er langt væk fra alle basale 
faciliteter;

76. udtrykker dyb bekymring over 
tilbagesendelsen af flygtninge til Serbien 
og Montenegro samt over de 
begrænsninger, der er lagt på deres 
bevægelighed, og begrænsningen af den 
offentlige transport i landet; beklager, at 
myndighederne ikke har taget hånd om 
den alvorlige migrationsrelaterede 
humanitære krise ved grænsen; gentager 
sin alvorlige bekymring over rettighederne 
og situationen for personer i transit i 
Bosnien-Hercegovina; understreger, at 
myndighederne i Bosnien-Hercegovinas 
forvaltning af EU's grænse giver 
anledning til bekymring i lyset af 
krænkelserne af menneskerettighederne, 
som navnlig skyldes den nyligt oprettede 
grænsemekanismes manglende 
uafhængighed, troværdighed og 
effektivitet; understreger, at det er EU's 
pligt at føre en human migrationstilgang, 
der sigter på at beskytte de 
grundlæggende rettigheder for personer 
med behov for international beskyttelse i 
transitlande såsom Bosnien-Hercegovina; 
minder om behovet for 
menneskerettigheds- og 
solidaritetsbaserede løsninger på 
migrations-, asyl- og 
grænseforvaltningsområdet koordineret og 
i samarbejde med berørte EU-
medlemsstater ved EU's ydre grænse, der 
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sikrer tilstrækkelig humanitær bistand og 
passende modtagelseskapacitet i hele 
landet; opfordrer indtrængende Bosnien-
Hercegovina til at indgå en aftale med Det 
Europæiske Asylstøttekontor; glæder sig 
over åbningen af det EU-finansierede 
center i Lipa, men beklager, at det stadig 
mangler tilgængelighed, og er fortsat 
bekymret over rapporter om utilstrækkelige 
modtagelsesforhold; noterer sig lukningen 
af Miral-lejren den 28. april og det forhold 
at folk, der boede der, med magt blev 
flyttet til Lipa-lejren, som er langt væk fra 
alle basale faciliteter;

Or. en


