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29.6.2022 A9-0188/11

Τροπολογία 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Klemen Grošelj
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tineke Strik
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καταδικάζει τα συμπεράσματα της 
10ης Δεκεμβρίου 2021, της 
Εθνοσυνέλευσης της οντότητας της 
Σερβικής Δημοκρατίας (RSNA), σχετικά 
με την αποχώρηση από θεσμούς κρατικού 
επιπέδου, την ψήφιση του νόμου περί 
ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τη 
λειτουργία δημόσιων αρχών, που 
εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της 
παραπάνω οντότητας στις 10 Φεβρουαρίου 
2022, και την ψηφοφορία της 
Εθνοσυνέλευσης για τη σύσταση χωριστού 
Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού 
Συμβουλίου·

13. καταδικάζει τα συμπεράσματα της 
10ης Δεκεμβρίου 2021, της 
Εθνοσυνέλευσης της οντότητας της 
Σερβικής Δημοκρατίας (RSNA), σχετικά 
με την αποχώρηση από θεσμούς κρατικού 
επιπέδου, την ψήφιση του νόμου περί 
ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τη 
λειτουργία δημόσιων αρχών, που 
εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της 
παραπάνω οντότητας στις 10 Φεβρουαρίου 
2022, και την ψηφοφορία της 
Εθνοσυνέλευσης για τη σύσταση χωριστού 
Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού 
Συμβουλίου· εκφράζει την ανησυχία του 
για τους ισχυρισμούς σχετικά με τον ρόλο 
του Επιτρόπου Γειτονίας και Διεύρυνσης 
στην ψηφοφορία της RSNA σχετικά με 
τον χάρτη πορείας για την αποχώρησή 
της από τους κρατικούς θεσμούς της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· υπενθυμίζει τις 
υποχρεώσεις των Επιτρόπων όσον αφορά 
την ακεραιότητα, τη διακριτική ευχέρεια 
και την ανεξαρτησία, σύμφωνα με τον 
κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της 
Επιτροπής, και καλεί, εν προκειμένω, την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις πρόσφατες 
ενέργειες του Επιτρόπου Várhelyi στο 
πλαίσιο αυτό·
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29.6.2022 A9-0188/12

Τροπολογία 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Klemen Grošelj
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tineke Strik
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επαναλαμβάνει ότι η άρνηση 
γενοκτονίας, ο εορτασμός εγκλημάτων 
πολέμου και εγκληματιών πολέμου και η 
απειλή της περιφερειακής σταθερότητας 
και συμφιλίωσης αντιβαίνουν στις 
ευρωπαϊκές αξίες και προσδοκίες· στο 
πλαίσιο αυτό, καταδικάζει απερίφραστα τα 
εμπρηστικά γεγονότα επ’ ευκαιρία της 
αποκαλούμενης «ημέρας της Σερβικής 
Δημοκρατίας» στις 9 Ιανουαρίου 2022, 
κατά παράβαση του Συντάγματος της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

24. επαναλαμβάνει ότι η άρνηση 
γενοκτονίας, ο εορτασμός εγκλημάτων 
πολέμου και εγκληματιών πολέμου και η 
απειλή της περιφερειακής σταθερότητας 
και συμφιλίωσης αντιβαίνουν στις 
ευρωπαϊκές αξίες και προσδοκίες· στο 
πλαίσιο αυτό, καταδικάζει απερίφραστα τα 
εμπρηστικά γεγονότα επ’ ευκαιρία της 
αποκαλούμενης «ημέρας της Σερβικής 
Δημοκρατίας» στις 9 Ιανουαρίου 2022, 
κατά παράβαση του Συντάγματος της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· καταδικάζει επίσης 
τη βεβήλωση του νεκροταφείου Partisan 
Memorial στο Μόσταρ και καλεί τις 
αρχές να το διερευνήσουν διεξοδικά και 
να προσαγάγουν τους δράστες στη 
δικαιοσύνη·
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Τροπολογία 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A9-0188/2022
Paulo Rangel
Έκθεση του 2021 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(2021/2245(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
αρχές δεν αντιμετώπισαν τη σοβαρή 
ανθρωπιστική μεταναστευτική κρίση στα 
σύνορα τον χειμώνα του 2020-2021· 
επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα όσων 
διέρχονται από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η κατάσταση και η αντίδραση 
των αρχών έχουν έκτοτε βελτιωθεί· 
υπενθυμίζει την ανάγκη για λύσεις 
βασιζόμενες στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την αλληλεγγύη για τη μετανάστευση, 
το άσυλο και τη διαχείριση των συνόρων 
σε συντονισμό και συνεργασία με τα 
επηρεαζόμενα κράτη μέλη της ΕΕ στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, οι οποίες θα 
διασφαλίζουν επαρκή ανθρωπιστική 
βοήθεια και κατάλληλες ικανότητες 
υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα· 
παροτρύνει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να 
συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
άνοιγμα του χρηματοδοτούμενου από την 
ΕΕ κέντρου στη Lipa, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθεί να στερείται 
προσβασιμότητας, ανησυχεί δε πάντα για 
τις αναφορές σχετικά με ανεπαρκείς 
συνθήκες υποδοχής· λαμβάνει υπόψη το 
κλείσιμο του καταυλισμού Miral στις 28 
Απριλίου και το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

76. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις 
επαναπροωθήσεις προσφύγων στη Σερβία 
και το Μαυροβούνιο, καθώς και για τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται στις 
μετακινήσεις τους και τον περιορισμό 
των δημόσιων συγκοινωνιών στο 
εσωτερικό της χώρας· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι οι αρχές δεν αντιμετώπισαν τη 
σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που 
σχετίζεται με τη μετανάστευση· 
επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα όσων 
διέρχονται από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη· 
τονίζει ότι η διαχείριση των συνόρων της 
ΕΕ από τις αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης προκαλεί ανησυχία υπό το 
φως των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, οι οποίες απορρέουν, 
ιδίως, από την έλλειψη ανεξαρτησίας, 
αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας 
του νεοσύστατου συνοριακού 
μηχανισμού· υπογραμμίζει το καθήκον 
της ΕΕ να εφαρμόζει μια ανθρώπινη 
μεταναστευτική προσέγγιση με στόχο την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των ατόμων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας σε χώρες διέλευσης όπως η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη· υπενθυμίζει την 
ανάγκη για λύσεις βασιζόμενες στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την 
αλληλεγγύη για τη μετανάστευση, το 
άσυλο και τη διαχείριση των συνόρων σε 
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που ζούσαν εκεί μεταφέρθηκαν στον 
καταυλισμό της Lipa, ο οποίος απέχει πολύ 
από οποιαδήποτε βασική εγκατάσταση·

συντονισμό και συνεργασία με τα 
επηρεαζόμενα κράτη μέλη της ΕΕ στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, οι οποίες θα 
διασφαλίζουν επαρκή ανθρωπιστική 
βοήθεια και κατάλληλες ικανότητες 
υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα· 
παροτρύνει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να 
συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
άνοιγμα του χρηματοδοτούμενου από την 
ΕΕ κέντρου στη Lipa, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθεί να στερείται 
προσβασιμότητας, ανησυχεί δε πάντα για 
τις αναφορές σχετικά με ανεπαρκείς 
συνθήκες υποδοχής· λαμβάνει υπόψη το 
κλείσιμο του καταυλισμού Miral στις 28 
Απριλίου και το γεγονός ότι οι άνθρωποι 
που ζούσαν εκεί υποχρεώθηκαν να 
μεταφερθούν στον καταυλισμό της Lipa, ο 
οποίος απέχει πολύ από οποιαδήποτε 
βασική εγκατάσταση·
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